
FØROYSKT 
L Ó G S A V N

1687-1953





FØROYSKT

L O G S A Y N

UMFATANÐI SERSTAKAR FØROYSKAR  

LÓGIR OG ADMINtSTRATlYAR FYRISK IPA N IR

1687—1953
ÚTGIVIÐ AV MLNTUNARGRUNNl FØROYA LØGTINGS 

VIÐ STUDNINGl  FRA RtKlSSTYRI  OG LANDSSTYRl

LAGT T I L  RÆTT1S  HEV UR 

E D W . MITENS,
lundsraittnr-sukførori.

1 S A M A R B E IÐ I V IÐ

CJIR. LØ R U P S Ø R EN SEN ,  
cnnd. jur., fyrrv. fulUrúa hjá rikisumboOsiuanninum.

TÓRSHAVN 1953 

LANDSPRENTSMIÐ.IAN



Indhold.
1687— 1953 1 1082
lieLLelser og tryk fejl
Regisler ..................
Emnelister . . . . . . . . .
Alfabetisk oversigt

1 0 8 3 -1 0 8 7  
1088 1122 
1123— 1126 
1127- 1128

Forkortelser.
An. bet. anordning. 
anj. bet. ;m fiirte.
Anordn, bet. anordning.
Bck. bel. bekend tgo rebe
Best. bet. midlertidige bestemmelser.
Cirk. bel. cirkulære.
D. L. bet. Christian den Femtes Danske Lov.
Fr. bet. forordning.
Irulm. bel. indenrigsministeriet
Indm. skr. bet. skrivelse fra indenrigsministeriet.
Jjr. bel, jævnfor.
Jiistm, bet. justitsministeriet.
Justm, anordn, bet. anordning af justitsministeriet 
Justm. bck. bet, bekendtgorelse fra justitsministeriet.
]uslm. skr. bet. skrivelse fra justitsministeriet.
Kane. bet. Del kongelige danske Kancelli.
Kane. PI. bel. Kancelli-Plakat.
Kane. Prom. bet. Kancelli-Promemoria (c : Kancelli-Skrivelse).
Kane. Skr. bet. Kancelli-Skrivelse (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,
Konj. bet. -konfirmation.
K. U. M. bet. ministeriet for kirke- og undervisningsvaiscnet,
K. U. M. bck. bel. bekendtgorelse fra ministeriet for kirke- og undervisningsvaisenet. 
K. U. M. skr. bet. skrivelse fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæscnet. 
Kunng. bet. kunngerð.
Landsst. bet, landsstyre.
Lagtingsb. bet. lagtingsbeslutning.
LI. bet. lagtingslov.
L, M. bet. landbrugsministeriet.
N. L. bel. Christian den Femtes Norske Lov.
PI. bet. plakat.
Regi. eller Reglcm. bet. reglement.
Rcntek. bet. Det kongelige rentekammer.
Rcntek. PI. bet. rentekammer-plakat,
Renlek. skr. bet. rentekammer-skrivelse (Skrivelse fra det kongelige rentekammer). 
Res. bet. resolution.
Rcskr. bet, reskript (kongelig skrivelse).
Reispl. bet. Lov om rettens pleje.
Skr. bet. skrivelse.
Statsm, bel. statsministeriet.
U. M. skr. bet. skrivelse fra undervisningsministeriet.



Forord.
I 1901 udkom »Færosk lovsamling«, indeholdende særlige for Færoerne gældende 

love og administrative 'bestemmelser, udgivet af Færoernes lagting med understottelse 
af justitsministeriet ved sorenskriver T. E. Bang og amtmand C. Bærentsen. 1932 kom 
en ny udgave ved dommer Erik Bonnevie og landsretssagfører Edw. Mitens.

Lagtingel droftede i 1949 sporgsmSlet om »færosk lovsamling« og hanviste sagen 
(il landsstyret. Dette henvendte sig til mig, og i efteråret 1950 påbegyndte jeg arbejdet 
med gennemgang af stoffet og affattelse af manuskript til en my samling. Jeg har fulgt 
en lignende plan som udgiverne af samlingerne af 1901 og 1932 således, at der ikke 
er medtaget alle for Færoerne gældende love, men kun de særskilt for Færoerne givne 
love og anordninger m. m.

Angående lovgivningstilstanden henviser jeg til, hvad dommer Bonnevie og jeg 
skrev i 1932, nemlig folgende:

»Kong Christian den Femtes norske Lov af 15. April 1687 er sat i Kraft for 
Færoerne ved Reskript af 12. Maj 1688.

En Samling af de endnu for Færoerne .gældende Dele af Norske Lov vilde — som 
udtalt i ForoTdet til Lovsamlingen af 1901 —  sikkert være af stor Nytte, men der 
frembyder sig med Hensyn t:I mange af Lovens Bestemmelser Tvivl dels om, hvorvidt 
de nogensinde har kunnet anses som anvendelige for Færoerne, dels om, i hvilket 
Omfang de er blevet fortrængt af nyere Love.

Sporgsmualet om Anvendeligheden for Færoerne af de i Tiden efter Norske Lov 
udkomne Forordninger m. m. har voldi en Del Tvivl, men er nu paa Grund af den 
meget omfattende Lovgivning i Slutningen af forrige og Begyndelsen af indeværende 
Aarhundrede af stadig ringere Betydning. Herom kan henvi.«es til de i nærværende 
Lovsamling medtagne Bestemmelser (■se Registret under Lovgivning), hvoraf fremgnar, 
at en for kgl. Resolution af 6. Juni 1821 udgiven almindelig Anordning maa være 
anvendelig for Færoerne, naar den er tinglæst der og efler de lokale og ovrige Forhold 
i det hele Jtan finde Anvendelse paa Færoerne, at de i Tiden mellem kgl. Resolution 
af 6. Juni 1821 og Lov af 29, December 1850 angaaende Rigsdagsvalgene paa 
Færoerne udgivne almindelige Anordninger er anvendelige for Færoerne, naar de er 
foranstaltet bekendtgjort paa Færoerne ti! Efterlevelse, samt at de siden 1852 givne 
Love ogsaa gælder for Færoerne, naar der ikke i Lovene selv findes nogen udtrykkelig 
Bestemmelse om det modsatte, forudsat de er kundgjorte.

Boriset fra de efler deres eget Indhold —  eller Titel særskilt for Færoerne givne 
Bestemmelser, der alle er bekendtgjort paa Færoerne, er Love, Anordninger og 
Bckendtgórelser i Reglen affaltede saaledes, al de e nten udtrykkeligt ikJce gælder for 
Færoerne, i hvilket Tilfælde de heller ikke bekendlgóres der, og for Lovenes Ved
kommende kun ved ny Lo\ kan udiides dertil, eller ikke særskilt er undlaget fra at 
gælde for Færoerne. De sidstnævnte Bestemmelser er atter enten kundgjort for



Færoerne og saaledes gældende der eller ikke kundgjort der og folgelig ikke gældende.
Selve Formøi for Bekendtgorelse eller Kundgorelse paa Færoerne var for 1827 

Oplæsning fra Prædikestolen, derefter Tinglæsning og siden 1. Januar 1897 Kund
gørelse i Overensstemmelse med Loven af 1. April 1896 ved Bekendtgorelse i den lil 
Optagelse af offentlige Bekendlgorelser pnn Færoerne autoriserede Tidende og Frem* 
læggelse i Retten ved forste íolgende ordinære Ting j Thorshuvn«.

Under verdenskrigen blev Danmark i april 19J0 besat af Tyskland og Færoerne af 
Storbritannien, Lagtinget vedtog da og amtmanden stadfæstede bestemmelser om 
midlertidig styrelsesform på Færoerne. Herefter vedtoges lovforskrifler, der ved- 
rorer Færoerne, af Lagtinget og stadfæsledes og kundgjordes af amtmanden, medens 
lovforskrifter vedrorende statskassens midler udfærdigedes af amtmanden efter ind
hentet erklæring fra lagtinget. Ministeriets befojelse .til administrativ udfærdigelse af 
forskrifter udovedes af amtmanden efler indhentet erklæring fra lagtingels landsnævn.

Denne ordning varede indtil lov om Færoernes hjemmestyre af 23. marts 1948 
trådte i kraft 1. april 1918. Herefter betragtes nærmere opfíirle sagsområder som 
færoske særanliggender, og det færoske hjemmestyre (lagtinget og landsstyret) kan 
bestemme, at alle eller nogle af dem skal overgå til hjemmestyret med den folge, al dette 
overtager de der.med forbundne udgifter. For de områder, der henhorer under 
hjemmmestyrel, har dette den .lovgivende og administrative myndighed.

Anliggender, der ikke henhorer under det færoske hjemmestyre, varetages som 
rigets íællesanliggender af rigsmyndighederne. Med hensyn til særlige bestemmelser 
for Færoerne i love der gives af rigets myndigheder, skal regerings forsia g indehol
dende bestemmelser, der udelukkende vedrorer Færoerne, forelægges det færoske 
hjemmestyre lil betænkning, forinden de fremsættes for folketinget. lovrigt skal 
rígslove, der vedrorer lokale færoske forbold, forelægges det færoske hjemmestyre 
til betænkning, forinden de sættes i kraft på oerne.

I samlingen er medtaget en del administrative afgorelser og bestemmelser af almen 
betydning.

Under arbejdet henvendte jeg mig til rigsombudet om oplysninger, navnlig med 
hensyn lil administrative beslemmelser, og daværende fuldmægtig hos rigsombuds
manden Lorup Sorensen ydede mig hjælp ved fremskaffelse af sådanne bestemmelser, 
ved oplysninger om almindelig dansk lovgivning og ved gennemgang af mit manuskript
i liden, indlil han afrejste fra Færoerne kort for jul 1951. Senere bar jeg korrespon
deret med hum om forskellige sporgsmål. Jeg bringer ham og rigsombudet min tak 
for bistand, ligesom jeg fra landsskrivstovan og andre offentlige kontorer bar fået 
oplysninger, som jeg er taknemlig for. Landsstyret, statsministeriet og rigsdagen, 
lagtinget og dets mentunargrunnur har gentiem .tilskud og lån gjort det ókonomisk 
muligt al lose opgaven, som landsstyret gjorde mig den ære at overdrage mig.

Trykningen begyndte for ■nytår 1953. Love og andre bestemmelser, som er udkomne 
under trykningen i 1953 er medtagne, men der har kun delvis kunnet lages hensyn 
til disse ved tilrettelæggelsen af stoffet forud for 1953.

Tórshavn, oktober 1953,

Edw. Milens



15. April 1687 KO\C CHRISTIAN DEN FEMTES NORSKE LOV (se Reskript 
12. Maj 1688),

12. Maj 1688 -  RESKRIPT (til F. Galml), —  ul fra Si. Mikkelsdag næst
kommende skulle alle Kongen;? Undersaalter paa Færo, ligcsaa\el som de i Norge, 
sig efler den nu \ed Trykken forfærdigede Norske Lov i alle Maader relle og for 
holde saml saavel alle Over- som Undcrdonimerc og Rettens Heljente paa forhemeldle 
l'Vro i alle forekommende Sager og forefaldende Lejligheder efler íornwvnlc Lov
hug kende og domme.

28. AUC. 1767 KCL. KONFIRMATION PAA ET FORSLAG TIL EN FAT- 
TIC,ES KASSES OPRETTELSE PAA FÆRØ (Amtsfatlif-kassen) .>)

1 Alle Bondur, som fæsle Gaarde paa 2 Marker Jord og derover, give nogel ved 
Fæstningens Tiltrædelse efler egel Godlliefiudcnde.-l

2 For Ekspeditionerne af kancelliet angaaende Brudevielse al holde tiden fore- 
gaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestolen, betales efter Provstens billige Til
sigelse efler enhvers Evne og Formue.11)

3 S er hortfuldne ved Anordn. 16tí, 8. Nov, 1921.

20. J bii. 1797 FORORDNING OM FORLIGELSES-INDRETNINGER PAA 
LANDET I NORGE')

I Tif at uf\ærge uuodvciidigc og bekoslelige Rettergangs!rætter imellem 
fjndersantler. som bo pua Laudet i Norge, skul der alle Vegne beskikkes For-
ligelses-Konimissarier, Inilke skulle sbge ul mægle Forening imellem tvistende Parter, 
forend disse tillades at sagsóge hinanden ved Retten. Heraf folger da, al ingen Sag 
maa (tiitdlagen i de Tilfælde, som i denne Anordning udtrykkeligeu ere nævnte) r‘) 
antages til Behandling og Paakendelse ved Domstolene, medmindre Sagsógeren ved 
Attesl fra Forligclses-Komniissionen beviser, ut mindelig Forening har været forsogl 
og ikke opnauet,

Jfr . Reskr. 3. Januar 1827, Fatliglov (N r. 97) 10. April 1895 k jp .  1 og II, Anordn. 16!t 
a f fl. Nov, 1921 S «■

- )  Jfr . Faltiglov íj 13 c.
;l) Jfr , Faltiglov § IB <1.
■') Jfr . Lov for Fiitriierne Nr. 171 uf 11. Mnj 1935 utn Rctii'iis P le je  P l. Íi9. Herefter blivur 

den ifolgc S 2 7 foreskrevne Ordning lirslanrTiidi", dog at dt:n Del af Sydblruniu, livor Tor 
lijís\it'si'iit‘( hidtil liar virrel íuiLKlaact af Allilinandi'ii, fremtidig liutiln-ggcsi lil IluirslimN 
tlys Farlijgiltomiiiissiun.

°) J fr . ttclspl. g 268.

1
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2 Forligelsesvæsencl skal forcstaas umiddelbart af Amlmutidcu selv i den Del af 
Amlet, som er nærmesl ved hans Bopæl, men í dc fraliggende Egne udnævner han 
andre retskafne og kyndige Mænd paa sine Vegne lil Forligelses-Kommissarier eller 
Fredsmæglere.

3 Ethvert Amt inddeles cfler dels Vidllóftighed og íivrige lokale Beskaffenhed i 
visse Distrikter, hvis Grænser bestemmes saaledes, at ingen af dets Beboere faar læn
gere Vej end 2 ú 3 eller i del hojesle I- Mile lil del Sled, hvor Forligelses-Kommissionen 
holdes.1) -------------

5 Da Forligelsesvæsenels Jndrelning er til fælles Cavn, saa maa ingen, der bor i 
Distriklet, vægre sig ved at paalage sig delle hæderlige Kald, naar han derlil anses 
hekvem; dog skal han ej være forhunden lil al vedblive samme i længere Tid end 3 
Aar. Prokurutorcr skulle ulene være undlugne fra al kunne udnævnes lil denne For- 
irlning.

G Forøgelses-kommissionen skal beslaa af 2 Lemmer, nemlig: cn civil Embeds
mand, Præst eller anden duelig Mund udenfor Bondestanden og en agtværdig Bonde. 
Den forste af disse skal fore Protokollen (som af Amtmanden autoriseres), men begge 
underskrive det, som deri er forhandlet.

7 I de Ladepladse i Norge, hvor der bor flere end 20 Familier, skal Amtmanden 
foreslaa 1- Personer, af hvilke Indvaanerne maa vælge 2, lil at være Forligelsesmæglerc 
der pau Stedet; hvilke 2 udvalgte Mænd derefter beskikkes af Amtmanden. I fivrigl 
bor det, som artgoaende Forligetsesvaiscnels Indretning i Kobstæderne er foreskrevet 
ved Forordningen af 10. Juli 1795 - - Prgrf. 12 og 13, tjene til Regel i de 
Ladepladse, hvor Valget sker paa den ovenanforle Maade.-)

8:t Den forste Gang, de udnævnte Mænd lage Sæde i Forligelses-Kommissionen, 
skulle dc i Protokollen indfore og underskrive deres Embeds-Ed saaledes:

Jeg  N. N , som er hleven valgt og udnævnt til Forligelscskommissarius i N. N. Distrikt, InviT 
i>g »værger, at jeg  med yderste Kræfter skul siigt* ol befordre mindelig Forening imellem Parterne 
i alle dc Sager, s om indkomme for hemcldic Kommission, og at jeg  derti! skal bidrage med al 
millig Nidkærhed og Kedelighcd etter mine Evner samt efter min bedste Overbevisning og Sam 
vittighed. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord!

10 Allu civile Sa|:er i Almindelighed, hvad enten de angaa Odel og Ejen
domme, Rettigheder, Gældsfordringer eller andel, skulle være Genstand for Forligelses- 
væsenet; hvorfra alene undlages:-1)

24 For Indvarslingen belales lil hver af Stasvnevidnerne 25 Øre; men dersom Ma
geren er fattig, nyde de ingen Belonning/1)

36 Amtmændene skulle, naar de rejse om t deres Distrikter, lade sig forevise og 
fliltigen efterse Forligelses-Prolokollerne samt legne deri, at de ere dem foreviste.

37 Ved Inert Aars Udgang skal Forligelscs-kommissionertic tilstille Amtmanden 
en Fortegnelse over de Sager, som ved Kommissionen i det forliibne Aar ere blevnc 
foretagne og afgjorte, samt derved melde, hvilke der ere bleven forligle, og hvilke ere 
henviste lil Rettergang eller tre  udsalte \ed Kommissionen.

39 Naar nogen med nafbrudt Virksomhed og Retskaffenhed har vedblev et al ar
bejde som ForligeLes-Kommissarius i 8 Aar, vil Kongen udmærke ham som cn for
tjent Mand med en passende Rang eller cl andel AgleUestegn.

1) Færoerne ere inddelt i 8 Distrikter,
2 ) | 7 cr anset anvendelig i Sydstróino Distrikt Fr, 10. Ju li 1795 I’ rgr, 12 og 13 bestemme, 

at de valgte Forhgelses Kommissærer ere pligtige til at paalage sig Hvervet, snafremt
■ dc ikke liave lovligt Forfald eller gyldig Undskyldningsgrund, og skulle forestå« det i

3 A ar; dog maa dc ikke bvgge afgaa paa cn Gang, men nnor den ene aígaar eller dor, 
skul den anden endnu vedblive Hvervet i det mindste i 2 Aar sammen med den nyvalgte 
Kommiss-jrr. Snpforcrc ere undtagne fra ut vielge- Kommissærerne cro fritagnn for alle 
andre borgerlige Ombud, saalænge der findes nogen unden dertil tjekvem og duelig Person.

®> .1 fr. Rcispl. S 269, I. Stk.
11 Se ftclspl. § 268.
n) Jfr . Tyendeluv 16. Februar 1B56 S 73. Kolge Helspl. Iiclxiver Forkyndelsen kun al sku ved 

en Stævningsmand. Denne fonr do 50 Øre.
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41 Dersom Forligelses-kommissajrerne skulde n od sages lil at gore nogen Rejse 
lil del Sled, hvor kommissionen holdes, da bor Udgiften til deres Befordring reparleres 
paa Amtet blandt de ovríge Omkostninger, som udredes af det offentlige. Paa lige 
Maade fordeles ogsau det, som medgaar lil Protokollernes fndrelning.

23. Juni 1798 KANC. PROM. (lil Stiftamlmanden over Sjællands Slift), 
al Lo\gi\niiigerne angaaende Pupikæsenel-) maa kundgores til Efterlevelse pua 

Færoerne saa vidt det efler de lokale Omstændigheder lader sig gore.

7. April 1802 kfJL. RESOL.. hvorved modlages en af Konferensraud, Deputeret
i Rentekammeret W. A. Hansens Enke den kgl. kasse tilbudt og af hendes afdode 
Mand lil Præmier for nytlige Foretagender og Anlæg paa Færoerne, Finmarken, Is
land o« Gronland bestemt Kapital uf 6000 Kdlr., idet derhos kapilalens Anvendelse 
til Præmier lil de af afd. Konferensraud Hansen besietnle Genslande overdrages det 
kgl. Landhuí>holciniiigsselskub.:l)

konferensraad Hansens Teslamenle er med Udeladelse af Bestemmelser lil F or
del for lians paarorencíe saalydende:

Under mim! Sansers og min Forstands fulde Brug erklærer jeg  herved folgende íor at va re min 
sidste og uforanderlige V ilje, Naar jeg  er dod og min Gadd er betult, skul nf mine rede Midler 
udi lians Majestæt kongens kasse indleveres fiOOO Rdl, skriver mjfeg lusindi Rigsdaler dunsk 
Courant, hvilke jeg  allerunderdanigst heder, at lian s M njestut ullermiadigst vil modtage (tg Im, 
holde paa folgende V ilkaar: i )  Men naur min Kone ug Bórn ere díide, snn indstiller je^
herved til Hans kgl. M a jesta ts atlcrnaudigslc Velbehag, om ikke Renterne af denne liden Kapital 
maalte stedse, saabenge vor jordklode oii Danmark og Norge cre lil anvendes (il Pra mier, 0|> 
muntringer og Understotlelser for nytúge \nheg og Foretagender tid] I)  Firro, 2) Finnmrken, 
HJ Island og t) Grímluml, í-nulcdes. at de i de fiirste S eller 10 Aar kom Færii alene til Nytte, i de 
meste 5 eller 10 Aur Finmnrken, í de meste 5 eller 10 Aar Island, og endelig i de naistc 5 eller 10 
\ar Criinlund lil Nytte, o g al man sua Ixígj'ndte pois l'Vrn igen og gik bestandig frem i samme 

Orden, medmindre man tilsidst kom saa vidt (soin itaMipe er at formode), at et af disse Lande 
ingen videre Opmuntring lieliovede, da Pengene i saa Ftdd bleve alene at anvende paa de andre. 
Ilvad diíh, af mig her forslagne Orden anganr, da samlykker jeg  gerne i, nt den forandres, ifald 
man efter modonde Omstajndigheder finder det gavnligt, da mit Ønske alene er efler min Uod nt 
slifle  al den Nytte, som ved en saa ubetydelig Summa er mulig. Jeg  lilstuar allerunderdanigst, ut 
denne Summa, 240 Udi. aarlig, er ikke stor, men naar den 10 Aar i fiad anvendes ikkims paa eet 
nf bemeldte Lande, tror jeg  dog at Summen 2400 Rdlr, for samme Land ikke er ganske ubetydelig 
Blandt en lidet furmuende Almue kan smaa Opmuntringer dog virke noget godt, 24 smaa Prøm ier, 
hver paa 10 Rdlr., kunne dog aarligen glæde 24 Altmiesniwtul, eller og I Pra:mier aarlig livor paa 
60  Rdlr, kunne opmuntre til noget stiirrc Foretagender, o. s. v. Overalt kan en ringe Skærv, 
som en redelig Hensigt ofrer paa Fædrelandets Atler, ogsau blive storlígen velsignet til Menneske' 
slit'gteus I lelal uf Gud den alnuegtige, som »kable Verden af Intel, og som saa ofte bruger tilsyne
ladende ringe Midler lil store, vidludstrakte Mensigters og Folgers Udfiirsel. De Emner, som issrr 
kunde fortjene ut opmuntres, mener jeg  allerunderdanigst kunne for det fiirste blive folgende: I ) 
Udmærket Flid i Skolevæsenet og Borne-Opdragelsen, 2) Stenrydning og Stengairders Opfórsel.
H) Myrer« eller Moradsers Udgravning, Rydning og Forbedring, 4)  Fudlesskubers nyttige Op- 
Inuvelse, og nyttige Indhegninger. S)  Øde Oaardes Oplagelse. fíj Aiilu'g uf nye Husrnunds Pladser, 
naur det tillige tilslriekkeligen bevises, at disse nye Familier kunne have tilstrækkelige Nænngs 
veje. 7) Tuers Bortskaffelse og Engenes Planering, især i Islnnd. 8) Havers Anlæg og Frem

401)

1 > Holge Justitsm . Skr. nf 17. April 1936 gudder Lov Nr. ftf'.'J af 22, Dee. 1920 om Furliojelse 
uf Afgiflerne for Forligsmægling ved Forligskommissionerne ogsua for Fairoerne, hvor den 
er tinglarst. Herefter erlægges der 1 Kr. for ESeranimetsc af en Klage til Foretagelse i For 
ligskommissionen og 2 Kr. for Afslutning og Protofcollcring af et Forlig, dog ot sídstnævnt« 
Vfgiít, naar Vuirdien af Sagens Genstand ikke overstiger 20 Kr., nedsn:ttes til I Kr. og 

2*5 Øre. Saafreint Parterne ikke tiar truflel anden Aftale, vil Betalingen íor Forligets Af 
slutning va're a l fordele saoledes, at Klageren har at udrede henholdsvis B0 Øre og 50 
Ø re og indklagede henholdsvis 1 Kr, 20 Øre og 75 Øre, alt eftersom Værdien uf Sagens 
Genstand overstiger 20 Kr. eller ikke.

2 I D.v.s.: Bestyrelsen af umyndiges Midler. I Reskrtplsandingcn staar ved en T ry k fe jl: P o 
l i t i  va’senet Se nairtmire Kane. Skr. uf 1. August 1837.

:l) Siden 1H71 bar det kgl. Landhuslmídningsselskuh overdraget l nglinget at raude ovtr dr 
Fieróerne til faldende Renter af Kapitalen (-180 Kr, aarlig Inert Irerlie Fem aart.
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1802 7. April

hringelse af alle saadanne U rler, Rodder p. p., isícr til Fóde fur Mennesker eller for Kreaturer, 
Itvis Dyrkning er fordelagtig, ikke a lt for kunstig og vidtlðftig, og derimod nogenledes aarvis eller 
sikker i de fleste Aar. 9 )  Nyttig og forsynlig Anvendelse af disse Havesager og nyttige Vækster i 
Husholdningen. 10) Husflid, hvor samme behover Opmuntring som nok i sær blev i Finmarken og 
Grónland. / !J  Forsog til Anlæg af nyttige Skove eller dog til Opelskning af enkelte nyttige Træer, 
Ovtr- eller Underskov, alt efter ethvert Lands og ethvert Distrikts Luge og Bekvemhed; her blev 
nok Istand og Finmarken fiirst at betragte, Fp tíi mindre for de stærke Vindes Skyld og Øernes 
liden Strækning, Grónland manske ølel ikke. -12) Husbygning e f Sten, hvor saadsnt findes tjen 
ligt. og nyttige Molle-Anlæg m. m, 13) En og anden enkelt Gren af Fiskerierne, som ved saa smaa 
Summer kunde opmuntres. Jeg  maa endnu herved allerunderdanigst anmærke: Åt som min Mening 
paa den enc Sidu ingenlunde er, at alle disse Emner i et Aar kunde opmuntres, men nogle een 
Gang, nogle en anden (jeg  har i en Del A ar udsat Præm ier for Færo blot for een M aterie, nem 
lig ; skadende Vands Afledning, og  endnu bchóves de), saa tror jeg  paa den anden Side heller 
ikke, nt der jo  med Tiden vil kunne findes flere vigtige; disse ere kuns an forte som Eksempler. 
Men skulde den Tid nogen Sind komme, at slet ingen Præmier eller Opmuntringer behovedes 
mere i de omskrevne Lande, da onskede jeg , at disse Renter i saa Fald aarligen m aaltc anvendes 
enten: n) til Skoleindretninger, f. Eks. til nyttige Bogere ag Instrumentere Anskaffelse, eller 
h) til storre Lón for nogle faa a f de Præster í Island, som ere allerslettest aflagte, f, Eks. 10 
ú 12 til 24 Rdlr. eller 20 Rdlr. Jeg  finsker, at Gud vil velsigne Kongen, Imns Hus og hans Riger 
stedse og altid. Frydendól, d. 6. Janu ar 17H7. Wilhelm August Hansen. Qvenstaaende har siden 
stedse været, er og bliver min uforanderlige V ilje  og mit allerunderdanigste Ønske, hvorved jeg  
allerunderdanigst indstiller, om ikke ovenmeldte Præmiers Udsættelse, Bestemmelse og T il 
kendelse maaskc bedst kunde ske ved det kgl. danske Landhusholdningsselskah, saa længe 
samme er til. Kjóbcnhavn, d. 24, Jun i 17B8. Hansen,

8. Februar 1810 — FORORDNING OM AFGIFT VED OVERDRAGELSE AF 
FASTE EJENDOMME SAMT AF ARV M. M.

1 Af alle faste saa vel Kobstæds- som Landcjcndommes Værdi skal svares en Afgift 
af Procent, hver Gang de ved Kob og Salg, ved Arv efler Loven eller testamenta
riske Dispositioner,1) ved Gavebrev eller paa hvilken som helst anden lovlig Maade 
overdrages lil ny Ejer.

2 I Henseende lil Værdiens Bestemmelse, hvoraf denne Procent-Afgift skal 
beregnes, forholdes paa fol gen de Maade: a) Ved Kob og Salg aí faste Ejendomme 
skal Afgiften erlægges af Kóbesummens Belob, og naar i Stedet for Kóbesum enten 
ganske eller for en Del er betinget en aarlig Afgift i Penge eller Natural-Præstatio- 
ner, da udregnes Kohesumnien paa den Maade, al en Kapital af 100 Rdlr. anslaas 
for hver I Rdlr. af Afgiften,-) hvilken for saa vídl den bestaar i Nalural-Præslatio- 
tier, beregnes til Penge efler gangbare Priser, og aL til den saaledes anslagne Kapital 
líegges, hvad beslcmt Kóbesum der tillige maatte være belinget. b) Ved Mageskifle 
af faste Ejendomme skal, naar en af de mageskiftende Parter tillige betaler nogen 
Pengesum eller paatager sig aarlig Afgift, J <> Procent erlægges af denne Pengesum 
eller af den Kapital, hvortil bemeldte Afgift paa den í Litra a. bestemte Maade kan 
anslaas. Men mageskiftes Ejendommene lige imod hverandre uden nogen Penge 
sums Erlæggelse eller Afgifts Paahæflelse fra nogen af Siderne, da svares ingen 1 2 
Procent-Afgift, c)  Ved faste Ejendommes Borlskænkelse i levende Live erlægges Af- 
giflen af den Værdi, hvortil Ejendommene ifíilge Stempelpapirs-Fr. 25. Maj 1801 
§ 1 1;>) i Gavebrevene eller ved Paategning paa samme anslaas.

1) IV  i Forordningen indeholdte Bestemmelser om Afgift af \rv er bortfaldne ved Anordn 
Nr. 46H af 8. Nov. 1921.

a) Forandret ved Plakat 5. Muj IB10 saaledes, nt denne Regel kun gælder, lu ur Afgiften er 
betinget paa 25 Aar eller længere Tid medens, naar Afgiften er betinget paa kortere Tid, 
dens Beloh (henholdsvis Natural præstationers \ærdi> sammenlætgc- for alle de bestemte 
A ar; og naar Afgiften er betinget for cn Persons Livstid, beregnes dens Kapitalværdi, 
som om den var betinget for 5 Aar, Jfr , ogsaa Sportelreglcment 30. M arts 1836 § 28,
3. Punktum.
Denne Bestemmelse (som ikke i íívrigt gælder for Færoerne) foreskriver, at i ethvert 
Guvebrev, Mageskiftelirev eller andet Dokument, hvorved Ejendom enten bortska-nkes eller 
uden Betaling i Penge paa anden Maade overdrages, bor være indfort eller og ved sirrskilt 
Paategning pan samme af de konlruhercnde forklaret og anmeldt den Va>rdi, til hvilken 
Ejendommen retteligen kan og Imr anslaas*. Jfr* ogsaa Sportel reglement 30,Marts 1B36 § 
UB, næstsidste Punktum.
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8. Fcbr. 1 8 1 0

-------- —  7 Afgifterne af faste Ejendommes Værdi ved Kob og Salg, Gave og
Mageskifte erlægges, forinden Skoderne, Gavebrevene, Mageskíflebrevene 
------------ linglæses.

—  — 9 Udeblives med de I denne Anordning paabudne Afgifters Betaling, 
íla erlægges de dobbelt. Og, dersom det nogensinde befindes, at nogen ved Dð!g~ 
maa! siiger at unddrage sig fra Afgifternes Erlæggelse, da betales deres Belób tre
dobbelt.

2\. Marts 1813 KANC. PLAKAT (kgl. Resol. 13. Marts), at Sager om Rettig
hed til i l  bygge og holde Fiskerbaade paa Færoerne skulle af hvert Sleds Syssel
mand Eom Politisager paakendes, saml at Sysselmændenes Kendelser, om Parterne 
ej durved skulde akkviescere, indankes for Amlmandskabet paa Færoerne og der 
paakendes uden videre Appel, t)

I I, Jan. 1811 FREDSTRAKTAT ART, I. Hs. Majestæt Kongen af Danmark 
frasiger sig alle sine Helligheder og Adkomster tíl Kongeriget Norge, nem
lig til de heropregnede Bispedommer og Stifler: Christiansand, Bergenhuus, Agger- 
huns og Tronhjem med Nordlandene og Finmarken lige indtil Crændsen af det rus
siske Hige. Disse Bispedommer, Stifter og Provindser, der udgjore hele Kongeriget 
Nurjicj, tilligemed alle Indvaanere, Byer, Havne, Fæsininger, Landsbyer og Øer paa 
,ilfe Kyster af dette Kongerige saavelsom de tilhorende Besiddelser Gronland, 
Færoerne og Island ikke deri indbegrebne ligesom alle Forrettigheder, Rettig
heder og Fordele, skulle for Fremtiden danne et Kongerige forenet med del 
Svenske,

6. Juli 1816 KGL. KESOL-, hvorved Færb Aml oprelles.

0. Juni 1 fílH KANC. SKR,, hvorved tillades, at Halvdelen af Norderíjernes Præ- 
sleknlds overskydende Indlægler under en i Aarei 1816 indtruffet) Embedslediglied 
ipua sumles lil el Pond tii Anskaffelse af nyllige Skolebiiger for faltige Ahmiesbtirii 
pna Færíierne.-)

1. Sepl. KANC. SKR., hvori udlales, a l Fr. 20. Januar 1797 § 10 ingen Ad
gang giver lil særskilt al forlange Betaling for Udskrifter af Forligelses-Protokollen, 
indeholdende det forhandlede i de ved Forligelses-Kommissiouen forligte Sager.

29. Sepl. — KANC. SKR., h\ori bl. a. udtales, at Syns- og Taksalionsforrelninger 
over Præstegaarde paa Færoerne bíir forelages af Provsten med tiltagne Mæ»d.'J )

*) Den lige/rrm m c  Anvendelse ní Plnkatens Bestemmelser er Imrlfnlden \ed Lov 17. Murl 
1865, hvorved den nogle nf Færoernes Indbyggere pnaltvileiide Forpligtelse lil ut holde 
og bemande Daadc ophæves. Derimod er den ved Plakalcn foreskrevne Proeesjnaadu g jort 
anvendelig i forskellige andre Arler a f  Sager ved flere stillere Lovlicslemmelser (se saa 
ledes kgl. Resol. om Tiincliederne ved Thnrsliavn af 21. December 1827; Lov om Grind« - 
fangsten af 29. December 1857 S 6 ; Hnugelov 18, M aj 1937 Prgr. 49 ; Lov (Nr. 71) om 
Snndhedsvedtaigter m,m, « f 7. M aj IBttl Prgr. 4 og 6 ; Anordn. (Nr. 84) 16. Juni 18H2 
l ’rgr. 9 ;  Lov om Graodcsla^ne nf 18. M aj 1937 Prgr. lfi; Lov (Nr. 34) om Ødelæggelse 
af Ravnens Ynjiel af 11. M arls 1892 Prgr. 5 ;  Lov (Nr. 70) om ny Skyldsætning nf 23. 
April 1897 Prgr, 9 ; Lov om Hegn og Mnrkfred af 18. M aj 1937 Prgr. 5 2 ; Lov 101 af
4. April 1928 om Jagt m. m., Prgr. 3 1 ; Lov 51 af 14. Marts 1931 om Hesteavlens Fremme 
§ 11. — Om Retsafgift i deslige Sager se Sportelceglement 30. Marts 183G Prgr. 10, 
2. Punktum, og § 12. Ved Lov Nr, 174 af 11. M aj 1935 (Retspl.) P(. 5, og 134 opret
holdes Syslernes Politiretter i samme Omfang som hidtil. Angaoende Anke se Pt. 148.

" )  Det pnagældendc Belob, 300 Ttbd. Sedler, blev ved K anr. Skr. 18, Marls 1820 (litr.) ind
draget til Fruglbargorelse under Sjællands Stifts offentlige Midler. Se  iiivrigt K, D. M. 
Skr, 18. Febr. 1864.

3) J ír . K anr, Sitr. 4. Juni 1BU
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1820 12. Jan.

12, Jan, 1820 PLAKAT OM ATTESTER (angaaende Betaling af kgl, og kom
munale Skatler og Af pifter) tom skulle tilvejebringes fór et Skódes Tinglæsning (se 
Kant. Skr. 21. Seplember 1822).

]fl. Dec. —  FORORDNING ANC. ANSØGNINGERS OG KLAGERS FORFAT- 
TELSE OG INDSENDELSE {se Kone. Skr. 21. Seplember 1822).

6 Juni 1821 KGL. RES., hvorved deL danske kancelli bemyndiges til i Frem 
liden, naar det enten efter Brevveksling med del kgl. Rentekammer eller med ved
kommende OveTovrighed j>aa Færoerne maalte anses utvivlsomt, at en for Danmark 
udinven almindelig Anordning sammesteds er anvendelig, du at foranstalte samme 
pua lovlig Maade bekendtgjort til Efterlevelse.1)

21, Sept. 1822 KANC. SKR., al Plakat 12. Januar 1820 om Altesler, som skulle 
iilvejebringes for et Skodes Tínglæsning, Forordning 15. December 1820 ang. An- 
siigningcis og Klagers Forfattelse og Indsendelse skulle bekendtgores som gældende 
jiaa Fitrncrne.

19. Okt. —  PLAKAT ANC. UTILLADELIG KOLLEKTER INC M. V. (se Kane. 
Skr. H], Mai Is 1827).

8, Jan. 1823 -  PLAKAT ANG. HVAD DER SKAL IAGTTAGES VED TESTA
MENTER OG BESKIKKELSER (se Kane. Skr. 27. November 1821).

il. Okt. 11121 FORORDNING, HVORVED OPLÆSNING AF ANORDNINGER 
OG TILLYSNINGER OM VERDSLIGE GENSTANDE FRA PRÆDIKESTOLENE 
AFSKAFFES (se Reskript 7, December 1827).

27, Nov. KANC. SKR., at Plakat 8. Januur 1823 ang., hvad der skal iagttages 
ved Teslamenler og Beskikkelser, og Forordning 7. Februar 1823 om Morlifikation 
paa bortkomne Gældsbreve-) skulle hekcndlgores til Efterlevelse paa Færoerne.

H. J;ui. 1827 RESKRIPT (til Amtmanden og Amtsprovsten over Færoerne), 
itidelinldende Tillæg lil og Forandringer i den under 28. August 1767 konfirmerede 
Fundul? for Fattigkassen paa Færoerne, hvorved fuslsættes: 1) at enhver Embeds
mand paa Færtierne, som forsynes med en af Kongen underskreven Bestalling, ved 
sin Einhedsliltrædelsc skal give i del mindste 5 Rbdl. til ommcldte Fattigkasse saml 
hver Sysselmand ligeledes i det mindste S Rbd!.;;i) —- 4)  at en Guve lil Kassen
lige saavel skal erlægges ved Begravelser, hvor de saakaldle Ligtaler holdes, som 
.luur der holdes egentlig Ligprædiken;1)

23. Marts -  FORORDNING ANC. BEMYNDIGELSE FOR OVERØVRIGHEDEN 
TIL AT AFGØRE ADSKILLIGE SAGER, SOM HIDTIL BEHØVEDE AFGØRELSI- 
1 KANCELLIET (se Kane, Skr. 1. August 1837).

31. Marls KANC. SKR., al Plakat 19. Oktober 1822 ang. utilladelig kollektering 
m. v. skal bekendtgores som gældende pau Færoerne.

' )  J fr . Justitsm. Skr. rt. Ju li IBM.
a ) Fr. 7. Felir. 1823 er ojsbavet ved Lov Nr. 115 of 13. April 1938.
a ) Jfr . Lov (Nr. 97) 10. April 1895 § 7 il. Ved Lov Nr. 98 uf 31. Maria 1931 Prgr. B41 er 

Bestemmelsen ljortfalden for Embedsmand, der forsynes med en nf Kongen underskreven 
Bestalling.

■*) J fr . anf, Loi S 13 b,
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6. April 1827

6. April PLAKAT ANG. BETALING TIL FORLIGELS ESKOMMISSIONERNE 
OG ANG, KLAGERENS UDEBLIVELSE VED DISSE (se Kane. Skr. 1. August
1837).

7. Juni [Forordning ungaaendc adskillige Forholdsregler til Betryggelse jor 
umyndige og nndrc under offentlig Bestyrelse eller offentligt Tilsyn sluttende Midler 
(se Kun c. Skr. 1. Augusl 1837 .)]

7. Nov. FORORDNING ANCAAENDE BETALING FOR DE ATTESTER, SOM 
VDFÆRDICES AF PRÆSTERNE (se Kane. Skr. 1. August 1837).

23. Nov. PLAKAT ANGAAENDE MIDLER TIL AT FREMME KOLLEGIALE 
EKSPEDITIONERS LØSNINC (se Kane. Skr. 27. Maj 1828).

7. Der. RESKRIPT, hvorved bestemmes, at Forordning 8. Oktober 182 í, lnor- 
ved 0|»!æsning al Anordninger og Tillysninger om verdslige Gen.lande fra Prædike
stol ene afskaffes,1) skulle góres gældende sammesteds uforandrede,

21. Dec. KGL. RESOL, ang Torvehederne ved Thorshavn,.;) Vi bifalde uller- 
nuadigst, al alle omkring Thorshavn Ry paa Vort Land Færo værende Tórveheder 
sammenlægges, og al en ny Deling af disse foretages ved kyndige og uvillige Mænd, 
sualedes at enhver Familie erholder Udvisning deraf paa eet Sled, og i Forhold til, 
hvad der ved ordentlig Brug kan behov es, dog at derved tillige paases, al enhver 
faar Udvisning paa et af de Steder, hvor han nu har Tórv eskær og helst finsker at 
beholde satnme.:l) Sysselmanden paa Stromó skal derefter hver Sommer, naar Torve
skæren er fuldlendl, eflerse samtlige Tórveheder og lil AmLmanden1) indberette, 
hvilke Mangler han derved mualle have fundet; og blive du de, om maalle have 
hehandlel deres Torveheder med Uorden og Skíideilóshed, foruden at lilholdes straks 
ul relie de forefundne Uordener, tillige af Sysselmanden al unse med en Mulkt íra
48 Skilling lil 2 Rbdl. Scilv,ri) efler Omstændighederne til Færo Amts Fattigkasse; 
men for saa vidt vedkommende herved kunde tro sig fornærmede, .̂ kal det staa dem 
frit for at appellere til Amtmandens Resolution,® I ved hvilken det da bor have sit 
Forblivende, For ("ivrigt ville Vi, i Belrugíníng af, at Torven ved Thorshavn er vanske 
ligere at faa skauren, allernuadigsl have Belalingen til vedkommende Lejlændiniíer 
for Torveskær, hvilken efter Landets Skik er en Dags Arbejde for en Dag*- Torve 
skær, bestemt lil 2 Dages Arbejde for 3 Dages Torve^kær7) eller, naar der betale* 
med Penge, 1 Mark TegnH) for hver Dags Torveskær.11)

27. Maj 1828 KANC. SKR., al Plakat 23. November 1827 ang. Midler lil ut 
fremme kollegiale Ekspeditioners Losning ligefrem vil være anvendelig paa Færoerne.

30. Maj FORORDNING OM ADSKILLIGT, SOM I HENSEENDE TIL DAA 
BEN BLIVER AT IAGTTAGE (se Reskript 27. April 1832).

7. Junuar 1829 KGL. RESOL, ungauende Anvendebe uf de ved Salget af den 
forrige Lagsloiguard (Slegaurd) indkomne Midler, hvorved bl, a, bestemmes:

>) J fr . K. U. M. Skr. 23. Marts 1854,
Jfr . kgl, Hesol. 14. Aug, 1833 o|- IB. Ang. 1850; J iihIik. Skr. .10 Mart;. 186íi, kgl Rusol. 
14. Felir. 1B77; Haugelov 18. M aj 1937 tj H, sidsít I*urikium,
Ændret ved kgl. Resol. 14. Aug, 1833.

•*> Nii Limitetyrot,
E) ■= fra 1 til 4 Kroner. J fr .  Hangelovcn af 18. M aj 1937 § 41.
,l) %  iliilgí- Ketspl. Over|ioUliri;tten.

T) Æ ndret ved kgi. Resol. 14. August 1833,
B} =  33 Øre.
" ) J f r .  kgl. Resol. 18. August 1850 ug 14. Februar 1877
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1 8 2 9  7. Jan.

4 al Skolevæsenel paa Færoerne overdrages » m  Ejendom de 2000 Rbdl. rede Sblv, 
med Henler, som indeslaar i noi l̂e af Stegaardens Parceller som en Del af Kobe- 
summerne for disse, og al der desuden indkobe-; kg!. 1< pCl. rentebærende Obligationer 
til el Beliii) nf 1000 Rbdlr. Solv, h\oraf Renterne tilfalde bemeldte Skolevæsen.>)

11. Jan. KGL. RESOL., hvorved bevilge', at Indtægterne af de den nedlagle 
lærde Skole Í Thorsbavn tilhorende Midler samt af den denne tillagle Tiende maa, 
sau længe ingen lærd Skole der igen oprettes, anvende til Bedste for Almueskole 
væsenet paa Færiierne.")

11. April KANC. SKIi. Ved al meddele Betænkning om, hvilke af de i Aarene 
1B15 til 1819 inclusive gennem Kancelliet udgaaede Anordninger, der endnu ikke 
vare salle i Kraft paa Færderne, kunde egne sig til ut giires gældende der, havde 
Amtmanden bemærket, al alle i nævnte Tidsrum udgaaede almindelige Anordninger, 
om bvis Anvendelighed paa Færoerne, der kunde blive Sporgsmaal. allerede vare 
publicerede lil Efterlevelse3) med Undtagelse af Fr. 12. Juni 1816 ang. nærmere 
Bestemmelse af Fængselsstraffen paa Vand og Briid, og Plakat 9 . Juli 1819 ang. 
forhijjel Belaling for Tilsigelse til Mode ved Forligelses-Kommissionen. Kancelliel 
beordrer derefter Fr, 12. Juni 1816 kundgjort pua Færoerne til fremtidig Efterlevelse, 
idel derhos, for saa vidt der pua Grund af Færingernes sædvanlige Levemuade kunde 
være nogen Betænkelighed ved al lade de Personer, der hensættes lil Fængsel pua 
Vund og Briid, -nyde det for dem uvanle ’-knrpere Fiidemiddel uf syret Brod, lilfojes, 
at eftersom Fr. 6, Dccbr, 1743  § 15 og Plakat 1. Juli 1817 kun gaa ud paa, at det 
Brod, der leveres deslige Fanger, ?kal være sædvanligL ordinært Brod, kan der for 
mentlig intet være til Hinder for, at der paa Fíeróerne gives dem det der sædvanlige 
usyrede Brod.-*)

25. Nov [Plakat ang, adskillige Bestemmelser med Hensyn til Behandlingen af 
Vejsager (se Kane. Skr. 5. Februar I833).'|

17. Dec. 1830 [Forordning ang. eti nærmere Bestemmelse a] Lovens 2 — i — 17  
ont Tiden til Gudstjenestens Holdelse i Kirker paa Landet (se Kane. Skr. 15. Sep
tember 1832.)]

9. Febr. 1831 FORORDNING OM, HVOR VIDT SÆD 1 STRAAET M. M. 
MAA SÆLGES FRA EN PRÆSTEGAARD ELLER SKOLELOD (se Kane. Skr.
19. Oktober 1833),

26. Juli PLAKAT ANC. KØN RØGS-T ILSÆTNING TIL ARSENIK. SOM 
FRA APOTEKERNE SÆLGES TIL BRUG MOD SKADELIGE DYR (se Kano. Skr.
19. Oktober 1833).

5. Aug. PLAKAT ANC. INDGREB I KJØBENHAVNS UNIVERSITETS AL
MANAK-PRIVILEGIUM (sc Kane. Skr. 19. Oktober 1833).

1> Jfr . Lin t. Marts 1H54 S 3B Nr. I.
,JI Jfr . zmf. Luv §  33 Nr. 3.
:’ ) Nnnr knnr'eUicl ikke udtaler vig om dr olierede tingíuiMcr Anordninger for IB IS— 19, kan det 

næppe (leral sluttes, nt o 1 11: disse rre udvidede li] Færiierne. Se  i iivrígt Juslm . Skr. 'Ib. 
August 1B52 med Note.

')  Fr. 12, Juni 1816 er ophævet ved Straffelov 10, Febr. 1866 S 309 ; men den i den ovenslanemle 
bk ri velse udtalte Grundsætning synes dog endini at manlte tiave Cyldiglied ( jf r . det ulminde 
lige Udlryk i Straffelovens §  2 0 : >Vaml ng B r i id « ) .  Straffen »Vaml og Briid« er opliuivet 
ved Straffeloven af 15, April 1930.

l ’ l. 9. Ju li 1819 heordredes kun kundgjort til Efterlevelse, linder Forudsætning af, ot Fr. 
20. Juiitior 1797 ikke liídlil var lileven gjort anvendelig som almindelig Norm for del fitrosku 
Forligelsesvæseii, og er derfor i k k e  tinglæsl lier.
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25. Nov. 1831

25. Nov. —  FORORDNING ANG, RETSFORHOLDET IMELLEM EN FORPAG
TER ELLER LEJER AF EN JORDFJENDOM OC EN KØRER ÉLLfcR PANT- 
IIAVER (se Kane. Skr. 19. Oklober 1833),

18. April 1832 —  KGL. RESOL., hvorved hl. a. bevilges Færci Lands Skolevæsen 
en Undersliitlelse af 112 Rbdl, Sólv narlig af de» kgl. Handels Kasse.1)

18. April —  KGL KONI II!MATION PAA efterfiilgende REGULATIV FOR EN 
FOND FOR FORULVKKFDFS EFTERLADTE PAA FÆRØERNE

1 Overskudet af de i Aaret 1818 i Anledning af en paa Øen Fuglo indlruffen 
ulykkelige Hændelse indkomne milde Gaver, nemlig 350 Rbdl. Sedler, skal under 
Navn af »Fond for forulykkedes efierladte paa Færo« som er urorlig Kapital sættes 
under Bestyrelse af Lundels Amtmand og Provst og af disse2) gores frugtbringende 
cfler de Hegler som ere gældende for andre offentlige Midler.

23
U Fondens Renter og uarlige Indtægter anvendes efter Amtmandens og Provstens 

nærmere Bestemmelse lil at afhjælpe den ojeldikkelige Trang, hvori forulykkedes ef
terladte ved pludselig at heriives deres Forsorger kunne geruade, del være sig For
ældre eller Enker og Bom. Derimod er den vedvarende Understotlelse, som nogen ved 
slig ulykkelig Hændelse maalte blive trængende til, Fonden uvedkommende.

4 Skulde i et Aar Renten af Fondens Kapital og de aarlige Indtægter enten for 
en Del eller ganske blive ubrugte, da opbevares Overskudet lil de folgende Aar, 
indtil den saaledes summensparede Sum belober sig til 100 Rbdl. i hvilket Tilfælde 
der altid uí samme Itiir lægges 50 Rbdl. jil Kapitalen, hvorefter disse Tillæg blive 
at anse som en integrerende Del af Fondens Hovedkapital og i eet og alt at behandle 
som denne. —- —  —

(• Bestyrelsen er pligtig at aflægge uarligt Regnskab over Fonden- Indtægter og 
Udgifter og at indsende en Ekstrakt af samme lil det danske Kancelli.-i)

27. April 1832 RESKRIPT, hvorved bl. a. fustsætles: al Fr, 30. Maj 1828 
om adskilligt, som i Henseende lil Dauben bliver at iagttage, skal gores gældende 
paa Kierilertie. dog saaledes: n) al den i Forordningens § 7 fastsatle Termin, inden 
iwilken Anmeldelse ti! vedkommende Sognepræsi om Hjemmedaab, som ikke ved 
ham er forreltet, hiir ske, forandres derhen, at slig Anmeldelse liíir i H'ovedsogjiet 
eller del Sogn, hvor Præsien bor, ske inden 8 Dage og i de andre ved hans næ^ie 
Uesiig ved Stedets Kirke; l>) at den í Forordningens § 9 indeholdle Bestemmelse om, 
at vedkommende Kirkebetjent luer Uge skul give Sognepræsten Underretning om 
dc i Ugens Lob gjorle Anmeldelser om Barnefiidsler, forandres saaledes, al denne 
Angivelse udenfor Hovedsognel sker paa Præsiens næsle Omrejsc lil Kirkerne; 
og al endelig r )  Forordningens § 13, for saa vidt denne paabyder, at Daabsforret- 
(tingen skal bestilles hos Sognepræsten 2 til 3 Dage forud, modi fireres saaledes, al 
Dauben eller dens Bekræftelse i Kirken hiir, hvor del er muligt, i Forvejen bestilles 
hos Sognepræsten.

23, Maj KGL. BEVILLING paa, at de Summer, der indskydes i Sparekassen 
lor Færoerne, maa være frilagne for al kunne belægge med Arrest og Bejlug.

15. Sept. KANC.SkR. Med Hensyn lil Fr. 17, December 1830 ong, en nærmere 
Beslcmmelse af Lovens 2 I 17 om Tiden til Gudstjenestens Holdelse i Kirker 
pua Landet, da findes denne ikke at egne sig lil al udvides ti! Færoerne; men skiml 
del saaledes for disse Øers Vedkommende hor have sil Forblivende ved N. L. 2 I—

>» Jfr . Lov 1, M arts 1HSI §  33 Nr. 2.
- )  Nu of Landsstyret.
->> Ophævet vod Lov Nr. 62 al 1. April 1908 §  7,
■*) Nu lil Laj-tmgel,
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17, maa Kancelliet dog anse det hensigtsmæssigt, aL samtlige Præster i Henhold til 
dette Lovbud ved Cirkulære indskærpes, at de, efter dertil af Amtmanden i Forening 
med Provsten paa Færoerne meddelt Sanktion, hver for sit Vedkommende have at 
berumme en bestemt, efter de lokale Forhold afpasset Tid til Gudsijeneslens Holdelse 
og desangaaende gore Antegning i Kirkebogen, hver Gang særegne Omstændigheder 
maalle huve gjorl dennes nojagtige Overholdelse umulig.

5. Febr. 1833 KANC. SKR., at Plakat 25. November 1829 ang, adskillige Be
stemmelser med Hensyn til Behandlingen af Vejsager, skðnt den ikke ligefrem kan 
anvendes paa Færoerne, efterdi Fr. om Vejvæsenet af 13. December 1793 ikke er 
gældende sammesteds, dog kan bringes analogisk lil Anvendelse med Hensyn lil 
den i aamme udtalte Grundsætning om, hvilke Sager, Vejvæsenet vedkommende, der 
kunne inddrages under Domstolenes Afgorelse, og hvilke Bestemmelser derimod som 
Øvrighedshandlinger udelukke saadan Afgorelse,

1 1. Aug. KGL. RESOL. ang. Tiirvehederne ved Thorshavn, Den ved Vor Reso
lution af 21. December 1827 befalede Fordeling af Tiirvehederne omkring Thorshavn 
paa Færoerne bliver at udfore under Landfogden$ Opsigt ved tvende af ham dertil 
udnævnte, uvilligc og kyndige Mænd imod en Godtgorelse af 1 Mark Tegn dagligen 
til hver, hvilken bor udredes af Thorshavns samtlige Indvaanere efler en derover 
af Landfogden forfattet og af Amtmanden approberet Ligning i Forhold til det Torve
skær, der bliver enhver især anvist. Og blive de Klager, som i Anledning af denne 
Fordeling af Tiirvehederne maatte opslaa, at afgore ved Amtmandens Resolution, 
ved hvilken det i ethverl Faid skul huve sil Forblivende. Derhos tillade Vi allernaa- 
digsi, at der efler Omstændighederne maa gives een og samme Familie i Thorshavn 
Udvisning af Torv paa i de hiijesle 2 Sleder i Sledet for, ifiilge bemeldte Vor Reso
lution, puu 1 Sted, dog al del derved, saa vidt muligt, pauses, al enhver for en Del 
crholder Udvisning paa cl uf de Sleder, hvor han nu har sit Torveskær og helst onsker 
al beholde samme, hvilkel isa:r bliver at iagllage med Hensyn til de Familier, som 
have opfort Tiirvehuse paa, eller i ISærheden af, de Torveheder, de nu hruge. Ved 
Fordelingen bliver i ovrigl de Fæslegaarde, hvorunder Torvehederne henhore, forst 
al lillægge saa megen Tiirvcskær, som anses níidvendig for, ut suavel de nærværende 
som de tilkommende Besiddere ikke derpaa skulle komme lil ul lide Mangel. Fremde
les bifalde Vi allernaudigsl, al den forhen gældende, men ved fornævnte Vor Resolu- 
I j o h  nedsalle Betaling af en Dags Arbejde for en Dags Torveskær fremdeles vedblive, 
dog saaledes, at af slige Arbejddage ikkun de 2 tilfalde Besidderen uf Jorden, den 
Iredje derimod anvendes til Anlæggelsen af en Kíirevej ud lil de længst bortliggende 
og hedsle Tórveheder. Endelig er del Vor Vilje, al det paalægges enhver, naar hun 
i'gler aL skære Tiirv, Aflenen forud at anmelde saadanL for Besidderen af den Tórve- 
jord, hvori han har faaet Udvisning, saml derhos at angive, hvor mange Folk han 
hver Dag vil lade skære Tiirv. Og biir der for enhver uunmeldl Mand, som bruges 
ved Torveskæringen, af vedkommende erlægges en Mulkt a í 2 Mark Tegn,1) der 
bliver al anvende lil al fremme det omhandlede Vejarbejde og i Mangel af Belaling 
hi»r inddrives ved Udpantning efler Amtmandens Ordre.

For Resien hor det sil Forblivende ved oflnævnle Vor Resolution af 21. December 
i;:27,

16. Okl. KGL. RESOL.,-) hvorved bifaldes: A. 1) 2 )  Al hvis del
inaalle allruus ul anlægge nogen Kirkegaard paa Jorder, der henhore under det konge
lige Gods, de dertil fornodne Jordslykker maalle afbenyttes, dog al den eller de 
Fæstere, under hvis Fæslegaarde samme for Tiden henhore, meddele deres Samlykke

*) =  66  Øre.
,J) J f r ,  Lov I. Juimur IH54 P uhIí I 16. I.ov Nr. 128 n f 20. April 1916 om A fslaoelsc a í Grumt til 

K irker o(j Kirlíegaurde. Lov 100 uf 29. Moris 1924 § 14.

LO



16. Okt. 1833

hertil. B. 1) At disse Kirkegaarde skulle tilbðrligen indhegnes. 2)  At Præsten, íor- 
end noget Lig fórsle Gang der jordes, indvier Kirkegaarden med en passende Tale. 
3 )  At Indbyggerne maa have Valget imellem al faa deres afdode jordede paa de 
gumle Kirkegaarde, for saa vidt dertil er Plads, eller paa de nye,

19, Okt. KANC, SKR., at Fr, 9. Februar 1831 om hvorvidt Sæd i Straael, Græs 
og Kliiver, 11« og Halm maa sælges fra en Præslegaard eller Skolelod. Plakat 26. Juli 
1B31 ang. Kcinrogs-Tilsætning lil Arsenik, som fra Apotekerne sælges til Brug mod 
skadelige Dyr, Plakat 5, August 1831 ang. Indgreb i Kjiibenhavns Universitets Alma- 
iiflk-Privilegium, og Fr. 25. November 1831 ang. Retsforholdet imellem eti Foqjagler 
eller Lejer af eu Jordejendom og en Kóber eller Panthaver, giires ga:ldende paa 
Færoerne,

6. Au«. 1835 PLAKAT ANG. IAGTTAGELSE AF FORNØDEN SIKKERHED 
I HENHEENDE TIL SVOVLSYRE 0 .  LIGN. (se Kane. Skr. 21. Oktober 1811).

30. Marts 1836 —  SPORTEL-REGLEMENT FOR RETTENS BETJENTE PAA  
FÆ RØERNE1) 1. Kapitel. Om de Betalinger, som blive at erlægge i /lnledning af 
de egendigc Tingsager.-)

1 For Stævnings Udtagelse, naar Parten, i Stedet for at udstede Kaldsseddel, for 
langer Stævning udstedt under Dommerens Haand og Segl, dog efter det af Parten 
indgivne Koncept, 62 Ø.:t)

2 For Sagens Anhængiggtlrelse og videre Behandling og derunder Protokollens 
Ftirelse 1 Kr. 50 0 .

3 For Sagens Puukendelse 1 Kr, 50 0 . ,  som betales ved den* Optagelse li! Dom,
4 For saa vidt der under samme Saj: udlages flere forskellige Stævninger, bliver 

de i §1 1 og 2 ommeldte Gebyrer at udrede for hver Stævning især. Det i 11 3 om 
bandlede Gebyr bliver at lilsvarc af Sagsógeren, men, for saa vidt Konlrasógsmaal 
finder Sted lillige af Kontrasagsogeren.

5 For ethvert Vidne at afhore 50 0 .  For konlrakvæsliouers Fremsættelse erlægges 
ingen særlig Betaling.

fi For Mænds Udnævnelse lil Syn*- eller undre deslige Forretninger1) betales 50
0 . ,  og lige saa ine;;et betales for Forretningens Beedigelse ~aa\el som for enhver 
unden Fds Modtagelse udenfor Vidnefbring. For l dineldelse uf Mænd lil de befalede 
Syn over Kirker og Præslegaarde erlægges dog ligesom hidlil inlet Gebyr, og have 
ligeledes Lagrellesmænd-"1) intel ut betale íor deres Edfæstelse,*1)

7 I Skriverion betales, hvad enten del er Tingsvidner eller Dokumenter eller

*) Keglrinentet er her sammenarbejdet med Lov 29, Deermlíer IB57 om Forllojelse i de ved 
Hi’gk'BKiiIrt fastsatte iicuecliyref, G n d tid m  itu  de ved de« senens Lovgivning indfurlc 
Forandringer vedriirendr Auktioner og Sk iflor indarbejdede i Reglementet jioa vedkommende 
Steder, Alle Miintangiv eiser ere omregnede ti! Kronomtiní,

* )  \ ed midl, llest. íor Færiierne Nr, 35 a í 30. Okt, 1940, jfr . midl. Uest. Nr. 17 nf IH. Sept. 19-15, 
er íuMsatí For Berammelse af Stævninger i horgerlig« Dnmssagcr erliegges indtil videre 
fulgetidc Statskassen tilfaldende A fgifter: q) For saa vidt Samens Værdi ikke overstiger 50 k r ., 
betaler 1 Kr. b) For sau vidt Sagens Vn;rdi overstiger 50 Kr., betales 2  Kr. <■) For san vidt 
Sagen ikke nnganr l’enge clJer Penges Værdi, erlægges Afgift som under l> narvnt.

'*) Ved Lov 29. Deeemlier 1B57 § J e. er fastsat, at i Siirets-, Ca'sterets- og andre Ekstrarets-Sager, 
der ere af den Beskaffenhed, at Dommeren [or at pleje RetU n ikke heliover at foretage nogen 

særskilt Hejse, betales de i §§. 1 3, 5, 7 og 8  foreskrevne Gebyrer med det dobbelte af, hvad 
der for almindelige Titigsager er bestemt, lifter lletspl. Ikrufllneden betragtes alle Sager som 
Ek'-trnrets-Sager med Hensyn til Gehyrheregning.

J ír , Kane. Skr. 16, Februar 1813, Punkt 2.
5 ) S e  nu Lov 1. Marts 1BT3 § S, sidste Punktum.
"> Se endvidere Jagtlav 101 af 4. April 1928 §  10.
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Kendel-esakter eller simple Afskrifter, for Arket 75 0 . ,  SkrivemaLerinler derunder 
indbefattede.1)

8 For Bekræftelse og Forsegling af en Doms- eller Tingsvidne-Akt2) betales 62 0 .
9 Hvor Sagens Værdi ikke overstiger 50 Kr., betales de i det foregaaende §■§ 1 7 

beslemte Gebyrer kun med del halve, og vil, som en iFiSlge deraf, § 8 i Fr. 6. August 
1821-, der ved allerhojeste Reskript af 7. December 1827 er gjort gældende pua Fær
oerne, ikke for Fremtiden være anvendelig paa bemeldte Øer.

10 I Politisager, der rejse sig af Husbonders og Tyendes gensidige Forliold, be
tales kun i all 50 0 .  med Tillæg af 25 0 ,  for hvert Ark, Akten, naar den gives be
skreven, overstiger 2. Det somme gælder om de i den ved Kancelli-Plakat af 23, Marts 
1B13 bekendtgjorte allerhojeste Resolution af 13. Marts omhandlede Sager angaa- 
ende Rettighed til at bygge og holde Fiskerbaade paa Færoerne. I andre Politisager 
betales det sædvanlige í de ovenstaaende §§ foreskrevne Reisgebyr.

11 For Modtagelse til Protokollen af en Deklaration om et eller andet, som ikke 
lienhorer lil nogen ved Relten slaaende og forhen der anhængiggjorl Sag, betales 
af den, der fremsætter samme til al indfores, 50 Øre.

12 Ligesom i offentlige Sager intet Retsgebyr bliver al erla:gge:l,) men derimod 
Retsbetjentenes derved foraarsagede virkelige Udgifter efter rigtig og specificeret 
Regning at erstatte blandt Sagens ovrige Omkostninger, saaledes bemyndiges og Aml- 
inanden li! at lilslaa uformuende fri Proces.-1)

13 Tingsvidner, der afholdes for at bevise Ulykkestilfælde, der skulle tjene ti) at 
bevirke Moderation i Skaller eller til at hjemle Præmie for druknedes Redning, be
handles som offentlige Sager; men de bor ordentligvis afholdes til de sædvanlige 
Tinglider, saa at Udgift derved ej paadrages det offenllige.

1 4  
15 [ de udi § 11 omhandlede Tilfælde bar Rekvirenten og give Dommeren fri Be

fordring til og fra Tingsiedet eller og belaíe samme efter billig Regning. 1 tivrigt skal 
det indtil videre være overladl Amtmanden at foreskrive saadanne nærmere Regler 
for Befordringsudgifters Bestemmelse, som efter de lokale Forhold maalte anses pas
ende, ligesom denne Embedsmand og skal være bemyndigel til ved sin Resolution at

.ifgore de Sporgsmaal, som i enkelte Tilfælde maalte opstaa angaaende de Fordrin- 
cr, som i saa Henseende gores. — — —

2 . Kapitel. Om Gebyrer, som for Fogedforretninger blive at erlægge.
16 For en Arrest-, Sekvestrations- eller Forbndsforretning/1) naar samme sker i 

Gods, hvorunder ej alene saavel rorlig som uriirlige Ting, men ogsaa udestaaende 
Gældsfordringer indbefalles, saml for en Eksekutions- eller AfsæUelsesforretning*’) 
betales ti! Fogden i Forhold lil Stiirrelsen af den Sum, hvorfor Forretningen forelages
■ ualedcs:

or Summer indtil 20 Kr. 1 iKr. .—
.  — fra 20 Kr. indtil 40  Kr. 2 —
.  — . 40 — —  100 — 3 — —
- — - 100 — —  200 — t — —
.  — - 200 — —  300 — 1 — 66
.  — - 300 — —  100 — 5 — 33
.  — . 100 — _  1000 — 6 — 66
.  — - 1000 — og derover 8 — —

M Jfr. Kane. Skr. 16. Februar 1843, Punkt 4. Midi. flest. Nr. 35 nf 30. Okt. 19‘10 bestemmer; 
For alle Udskrifter nf Retsltiiger eller af andre Dokumentér, af hvilke der kan lilive Spiirp- 

mual om Udskrifter ved iletsskriverens Foranstaltning, betales indtil videre 1 Kr. for hvert 
halve Ark eiler Del af samme. Dc her omhandlede Afgifter til falder Statskassen.

-)  Jfr . anf. Skr. Punkl 5.
•') 5 e  endvidere Lov Nr. 127 af 28. April 1916 §  15.
'‘ ) J f r .  lletspl. Kap, 31,

5) Om Gebyrer for visse Forhud si; Kanr. Skr. 24, December 1840.
til Ved Udpantning betales samme Gebyrer som ved Udlæg, jf r .  midL ’lest. Nr 27 af 24, Sept. 

1945

12



30. Marts 1836

17 Dersom Arrest paa Person skulde forefalde paa Færoerne, betales i Gebyr til 
Fogden 9 Kr.t og dersom Arrest tillige sker i Gods, betales derfor efter § 16.

18 Naar Forretningen ej lilendebringes paa den Dag elier Nat, den begynder, 
enten fordi dens Vidtloftighcd ej tillader det, eller fordi Rekvirenten forlanger den 
udsat, betales efter det j §§ 16 og 17 befalede Gebyr for hver folgende Dag, hvoraf 
der anvendes over 4  Timer paa samme; men, naar der til Forretningens Fortsættelse 
<j bruge* mere end 4  Timer, betales for denne Fortsættelse hver Gang kun det halve 
af bemeldte Salarium. Naar derimod Fogden enten formedelst sine ovrigc Forret
ninger eller af andre Aarsager, som Parterne ej foranledige, udsætter en Forretning, 
der ellers paa een Dag kunde sluttes, bor Gebyret ikke derved forhojes. Hvor en For
retning uafbrudt fortsættes i længere Tid end 8 Timer, betales endvidere for denne 
længere Tid, naar den ej overstiger 1 Timer, halvt, og ellers fuldt Gebyr efter §§ 16 
og 17.

19 Naar Eksekution rekvireres efter flere Domme, Forlig eller Resolutioner (hvor 
saadunne efter Anordningerne give Ret til Udpantning1) hos een og samme Person, 
betales Eksekutions-Gebyret for hver af disse særskilt.2) Ligeledes bor der, naar 
Eksekution efler en og samme Dom, Forlig eller Resolution rekvireres hos flere end 
een Person, holdes og betales en Forretning for hver Person; dog er delle ej at for- 
slaa om det Tilfælde, hvor disse forskellige Individer have fælles Ejendomme, hvori 
Udlæg gores, ligesom der ej heller, fordi de Ting, hvori Udlæg gores, befinde dem 
paa forskellige Steder, tilkommer Fogden nogen Forhójelse i Betalingen, undtagen 
for saa vidt Forretningen derved mautle blive sua vidtloftxg, ut § 18 vilde medforc 
forhojet Salarium,

20 For en Relaksalions-Forrelning belales efter § 16, nnar den angaar Gods, og 
efler § 17, hvor en personlig Arrest derimod ophæves.

21 For al iværksætte en Inkvisition efter privates Begæring betoles 1 Kr.
22 For cn Forretning, hvorved nogen udkastes af Jord etler Hus, hun har i Be

siddelse, eller indsættes i Besiddelse af Hus eller Jord, betales 3 Kr.
23 For en Synsforretning i Anledning af tilfojet Legemsbeskadigelse, naar samme 

sker efler privates Begæring, belales 2 Kr. 50 0 , ,  men for al syne fundne dode Men
nesker betales inlct.

24 For Beskrivelse af de ommeldte Forretninger erlægges Arkebelaling efler § 7, 
hvorhos der for Forseglingen belales efler § 8.

2  5  
26 Naar Fogden for at iværksælle nogen uf de i delle Kapitel befalede Forretnin

ger bar ut gore en Rejse aí mere end t/2 Mil, bar Rekvirenten at godtgorc hum sine 
Rejseudgifter efter de i § 15 nævnte Regler.:t) I ovrigl bor saavel denne Godlfiorelse 
som Gehyret, all for saa vidt samme lader sig forud beslemme, paa Embedsmandens 
Begæring lil ham betales, inden han tiltræder Forretningen, og hvis den siden tilbage
kaldes eller Forretningens Fremme nægtes, kan det erlagte ej kræves tilhuge, and
lugen for saa vidl de beregnede Rejseomkostninger besparcs, eller der i (ivrigt skidde 
være belall mere end det Gebyr, som for den udforle Forretning kunde tilkomme Em- 
btdsmunden.

27 I beneficerede og befalede Sager, samt naar Eksekution sker efter Forlangende 
af nogen, som i en offentlig Sag er tilkendt Erstutniug, saavel som naar Underhold
ningsbidrag lil separeret HusLru eller uægle Bórn4) eller Tyendes Tilgodehavende bos 
Husbonden5) ved Eksekution inddrives, erlægges ikkun Gebyr, for saa vidt delle er 
erltoldeligl hos dem, hos hvem Udlæg sker, efter at den Fordring for hvilken Ekse
kution foretages er fyldeslgjorl. For Fuldbyrdelsen af Domme i kriminelle Sager

' )  Jfr . Lov (Nr. 40) 30. M arls 1K94 § 1.
,ffr. artf. Lov §  11.

3 ) Jfr . UtJpanluin^sluv 30, Mnrls 1894 §  14.
'*) j f r .  nu Ucljiiinlnirigttlov 30. Mnrts 1694 g 14. 
E) Sn nu Tycwlclov 16. Fcltruur 1856 §  50
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efler oífenliig Foranstaltning erlægges under ingen Omstændigheder Gebyr til Fog
den; derimod bor han i alle Tilfælde nyde Erstatning for hafle virkelige Udgifter.
3. Kapilel. Om Betalingen Jor de Forretninger, som vedkomme Bestyrelsen aj l’ante- 
bogen og Tingtæsninger.

281) For at tinglæse og pnategne et Skode, el Pantebrev, en Udlægsforretning, 
Skiítebrev eller noget andel Dokument, som læses for ul give Adkomst til en Ejen
dom eller derpaa lægge en Hæftelse, betales i Forhold ti! den Sums Storrelse, hvorpaa 
Dokumentet lyder, saaledes:

naar Summen er under 100 Kr. 1 Kr. 00 0 ,
fra fulde 100 Kr. lil 200 Kr. 1 Kr. 50 0 .
fra fulde 200 Kr. li! 100 iKr. 2 Kr. 00 0 .
fra fulde 100 Kr. lil 800 Kr. 2 Kr. 60 0 .
fra fulde 800 Kr. lil 2000 Kr. ! Kr. 00 0 .
fra fulde 2000 Kr. til 1000 Kr. 6 Kr. 00 0 .
fra fulde 1000 Kr. til 6000 Kr. 7 Kr. 50 0 .

og er Summeii hiSjere, da 9 Kr. 00 0 .

i hvor hoj den end er. For saa vidt Summen ej er bestemL i Penge, men i Naluralier, 
blive samme al beregne lil Penge efter de almihdeligt gældende Hegler. Hvor en aarlig 
Afgift er belingt for bestandigt, anses den som en Kapital af del 25-dobbeHe Belob; 
men er den blot betinget for Livstid, ansætlcs den kun lil det 5-dohhelle; er del for 
cl beslemt Anlal Aar, bliver del samlede Belob deraf al lægge til Grund, dog al det 
i intet Tilfadde bliver mere eud det 25-dobbclte Belob. Foranforte Hegler blive og 
anvendelige i ulle andre Tilfælde, hvor Betalingen til Heltens Beljentc bestemmes 
í Forhold lil en vis Værdi. Overdrages en Ejendom uden Vederlag eller ved Mage
skifte, bliver Værdien, til Hegel for det ovennævnte Gebyr- Bestemmelse, at opgive
1 Dokumentet eller ved Paategning pua samme.-) Foruden dett Betaling, som efter 
del foranforte lilkommer Hellens Betjent for Dokumentets Læsning og Pauskriv- 
ning, bliver endvidere for Indfiirelsen i Protokollen al betale 75 0 .  for Inert Ark, 
som det, anordningsniæssigl skrevet, udgor, hvoned del, der er under et halvt Ark, 
betates som et halvt, men del, som er over et halvt Ark, som el helt.3)

29 For Ladning af Pioklama eller andet,1) hvis Genstand ikke kun ansætlcs til 
en beslemt Værdi, eller som ikke gaar ud paa Ejendoms Erhvervelse eller Behæftelse, 
betales 1 Kr. 12 0 .

30 Hetlens Betjent har, nanr et Adkomst- eller Forhæftelsesdokumeut læses, al ef
terse om Udstederen selv har Adkomst. til den Ejendom, hvorover han derved dispo
nerer, eller om der Torben er læst imgct. som kan betage Dokumentet sin Gyldighed 
eller indskrænke samme, og hvis ingen Mangel eller Forhindring findes, gives der 
blot Paategning om Dokumenlels Læsning, hvorfor ingen særskilt Betaling gives, 
da Betaling herfor er indbefattet under § 28. Men i modsat Tilfa-íde bliver der orn 
den manglende Adkomst elter det forhen læste Forbæftelsesdokument al giire Pua- 
legning paa Dokumentet, 'hvorfor Hellens Betjent nyder det halve af den i § 28 fast
satte Betaling, dog i Intet Tilfælde oa er I Kr,, og naar siden denne Paategning efter 
erhvervet ny Oplysning eller yderligere Hjemmel udslettes, bliver atter at give samme 
Betaling som for Paategning.

31 For et Dokument at aflyse og af Puntebogen at udslette eller for al oplyse el

1) Jfr . Fattiglov 10. Vpfít lKVS §  50, sidste l ’unklism.
s t J  fr. ogsao Fr, 8. Felmiur 1H10 § 2 c.
"I Midi. Hest, Nr. 35 af 30. Okt, l*Jt0 § I bestemmer at iler skal leuTt Genparter nf alle til 

Ti)iglii'snm|> indicerede- Dokumenter, I'Vr Bckra-ftclsc af Ci-nparterne swires et Vederlag nf 
t Kr. fur Inert lu-st og 50 Øre for Inert ofla'st Dokument. Finder Udslettelse Sted i Henhold 
til Fuldmagt, eller skat der ved Aíla'sning leveres Genparter of mellemliggende nliiighi'sle 
Transporter, Udkegspaategriiiiger eller andre Paatigninger, mares 50 Øre fur líekrarfti'lsen 
a l [iver Oenpnrt. I)e i Sportel reglementet § §  2B, 29 og SI fastsatte Gebyrer for Tinglarstiing 
og Aflii'sning fnrtmjes med 1 Kr. for hver Tinglasníng eller Afhesuing. 
f. Kks. Fit'stelireve, jfr . K am . bkr. 16. Kchr. IH 1.1, l ’kt. 3.
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pau en Panteforskrivning gjorl Afdrag og derom meddele Paalegning paa samme, be
lales det lialve af det i § 28 bestemte Gebyr, hvilket dog i sidstnævnte Tilfælde bliver 
at beregne i Forhold Lil det gjorte Afdrags Slorrelse.

32 Forlanger nogen en Attest af Panlebogen angaacnde Adkomsten lil en Ejen
dom og de dcrpaa hvilende Hæftelser, bliver derfor cl betale 1 Kr. 33 Ø.1)

33 Udskrifter af Skode- og PanteproLokollen betales som andre Afskrifter efler 
I 7.

4, Kapitel, Om Betalingen for da Forretninger, som kenhore til Skijtcvæscnet. - )  
Afsnil 1. Om Betaling for Skifterettens Virksomhed.

1 Af de Boer, som omhandles i Lov af 25. Marts 1872 om Konkurs m. m. saml i 
Lov af Dags Dato om Skifte af Dðdsbo og Fællesbo m. v., erlægges der en Afgift, 
naar de behandles af de almindelige Skifteretter eller af Eksekutorer eller Skiftekom
missærer, for saa vidt Boets Behandling ellers vílde have været at foretage aí den 
almindelige Skifteret.

Frilagne for Afgiften ere dog Boer, hvis Formuemasse for Dodsboers Vedkom 
mende eíler Udredelsen af Beg ravel sesomkosln i nge r ikke udgor 100 Kr,

2 Afgiftspligten indtræder, saa snart Boel er taget under Behandling, hvorved i 
denne Henseende forstaas for Konkursboers Vedkommende Konkursens Begyndelse 
(jfr. Konkurslovens § 50) og for andre Boers Vedkommende den forsle Forretnings 
Paabegyndelse,

Kontinuationsskifte betragtes som nyt Skifte,
3 Afgiften udgor:
(i) af Boer, i hvilke Arv og Gaild vedguas (Kap. ! jfr. § 8 i Lov om Skifte af 

Ðíidsho m, m ,), saml af Dodsboer, Í hvilke den efterlevende Ægtefælle skifter med 
den íórnteafdodes Arvinger, lp? °o og af alle andre Boer 2 3 °o af Boets hele For- 
imiemasse uden Fradrag af Gæld eller deslige,

bj desuden af de Boer, hvis beholdne Formue udgor 100 Kr. eller derover, 1« %  
af den beholdne Forinue.

I folgende Tilfælde finder en Nedsættelse 5 Afgiften Sted:
1. Naar en efter Skyldnerens Begæring fremkaldt Konkursbehandling bortfalder i 

Med for aí § 50 i Lov af 25. Marts 1872 om Konkurs m. m., erlægges kun l j af 
den under Ltr, u paahudnc Afgift os, naar el Konkursbo udleveres lil Skyldneren? 
fri Haadighed i Medfor af bemeldte Lovs i  98, kun :t j deraf, for saa vidt Udleve
ringen sker senest i den forsle Skiftesamling efter Proklamas Udlob.

2. Naar el Dódsho udleveres Lodlagerne til videre Behandling eller den længst
levende Ægtefælle Lil Hensidden í uskiftet Bo, erlægges af den under a og h om
handlede Afgift kun 1 j, hvis Udleveringen finder Sted paa den forsle Skiflesam 
ling. 3 2* l|v's flen finder Sled derefler, men dog ikke senere end paa den forsle 
Skiftesamling efter Proklamas Udlob, og ; ! ], hvis den maalle ske paa et sildigere 
Trin af Behandlingen, men forinden Boet er optaget til Slutning.

Naar den længstlevende Ægtefælle forbliver hensiddende i uskiftet Bo med umyn
dige Lodtagere, er den pua?ældende herefter fritagen for at erlægge nogen Kendelse 
eller Afgift udenfor del i oven&laacnde Nr, 2 nævnte Tilfælde, Den Kendelse, som 
i Henhold lil den hidtil beílaaende Lovgivning er betalt for al sidde i uskiftet Bo, 
bliver i sin Tid at afkorte i de Gebyrer, der blive at svare efter nærværende Lov, 
naar Boel kommer under Skiftebehandling; dog finder ingen Tilbagebetaling Sted 
af. hvrd der engang er betalt.

4 Afgiften forfalder til Betaling ved Skiftets Slutning for de Boers Vedkommende, 
som behandles lil Ende af Skifteretten, Eksekutorer eller Skiftekommissærer, der hver 
for sig ere ansvarlige for Afgiftens rigtige Beregning og Indbetaling i disse Boer.

Overgaar Boel til at skiftes og deles af Lodlagerne selv, forfalder Afgiflen, for

l ) J fr , asti", S k r. I 'k l. fi.
- )  lírslcm im lrerne i dellij kujiitet (§ 6  34— 3Í>I <:r<; aflóste af iln i Teksten i (lul foIglHlde «P 

tngtio § §  1 I I  i l.ov (Nr. 156) 30. Nnvemher 1H74 om iietaliiigcn for de til SkiFluvH'sem 1 
Jicnhírnii!«  Forretninger ni. tit.
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liv; Ikc Lodlagernc ceii for alle og alle íor een ere ansvarlige, Lil Belaling 6 Maaneder 
efter Boels Overgang til suadau Behandling; dog kan der, for saa vidt de efter For- 
lobet af denne Frist oplyse, at det endnu ikke har været dem muligt at lieregne Af- 
griflen, af Skifteretten tilstaas en ydertigere Frist lil Afgiftens Berigtigelse. Skifteret
ten - —  har al fore Tilsyn med Afgiften* Indgang fra Boer, der skiftes og deles 
af Lodlagerne selv; disse sidste have for saa vidt de ikke allerede i Medfðr af 

' S 78 i Lov om Skifte af Dodsbo m. v. skulle indgive den i bemeldte Paragraf om
handlede Opgorelse til den Tid, da Afgiften forfalder, ul afgive til Skifteretten 
en paa Tro og Love affattet Fortegnelse over Boets Indgæld og Udgæld og den hc- 
holdne Formue, hvilken Fortegnelses Indlevering kan fremtvinges ved Dags-boder. 
Det samme gælder, naar Boet, efler at være laget under offentlig Skiftebehandling, 
udleveres den længslevende Ægtefælle lil Hensiddcn i uski Tiel Bo.

5 Acg&aeudc Kontrollen med Sktlteafgiflernes rigtige Indgang har det i iivrigl 
indtil videre sit Forblivende ved de hidtil gældende Kegler; nærmere Forskrifter i 
saa Henseende og de for disses Overholdelse fornodne Tvangsbestemmelser kunne 
fastsættes ved kongelig Anordning.

6 For de enkelte af Skifterellen udforle Forretninger, Skiflevæsenet vedkommende, 
erlægges der kun í folgende Tilfælde Betaling:

a) for Afsigelse af Decision i Dodsboer, som skiftes og deles af Arvingerne selv, 
eller som behandles af Eksekutorer, —  hvad de sidstnævnte Boer anguar, dog kun, 
for saa vidt der ikke af Boet betales Afgift efter ovenstuaende §§ 1 3 erlægges 
en Betaling af 1(5 %  af Genstandens Værdi, dog i intet Tilfælde under 1 K r.;

b) for Skifterellens Virksomhed i Anledning af Begæring om ul faa et Bo lagel 
under Behandling, som ikke har saadun Behandling til Folge, belales 12 Kr. foruden 
Belaling til Vidnerne (jfr. § 7 ) ;

c)  for Skifteakts Udfærdigelse betales l  Kr. for hvert Ark, samme udgor; for Ud
skrifter af Skifteprotokollen eller de 5 Skifteretten fremlagte Dokumenter betales 75
0 .  for hvert Ark; for Allesler, der fordre Fkstrahering eller Konciperi ng, betales 
H Kr. uden Hensyn lil Arkelallel1)

For t  dfærdigelser lil Skiflerellens egen Brug ligesom for de i § fítf i Loven om 
Skifte af Dodsbo m. v. nævnle Skifleekslrakter erlægges ingen Belaling.

Hvor Betaling finder Sted efler Arkelallct, komme Bestemmelserne i §§ 158 og 160 
i Sportel reglementet af 22. l\!nrts IHI4-) lit Anvendelse. Skifteakl ndíærdiges kun 
paa Forlangende, og Betalingen for sainine udredes af den, der bar begært Udfær
digelsen.

d )  for Skiflerellens Virksomhed i Medfiír af § 71! i Loven om Skifie af 
Diidsbo m. m. belales 1 pro mille af Boets beholdne Formue, dug i intet Tilfælde 
under I Kr,

1 Udenfor Kjobenhavn tilkommer tler de Mænd, der af Skifierelten benytles som 
Vidner ved Boers Behandling, hver 1 Kr., hver Gang Hellen sælles. Naar de eller 
Belshitdcl efter § 16 i Lov om Skifie af Dodsbo og Fælles bo m. v. benyttes som Vur
deringsmand, tilkommer der hver 2 Kr. for hver halve Dag. Forretningen varer, 
dog aldrig mindre end 2 K r.; samme Belaling tilkommer der de med Justitsministeri
ets Billigelse fasl ansalle edsvorne Vurderingsmænd og Vnrderíngskoner. 
Miiflerellen fastsætter Betalingen for dc af samme udmeldle særtig kyndige Vnr- 
dcringsmaínd, saavel som for Sognefogden og de af hum medtagne Vidner.

8 De i foranstuuende §§ 6 og 7 omhandlede Betalinger erlægges efter Skiflerellens 
nærmere Beslemmlse saa vidt muligl forud for eller umiddelbart efter den paagæl
dende Forretnings Udforelse.-------------

Afsnit 2. Almindelige Bestemmelser.
9 Ved Udregningen af de Afgifter og Kendelser, som ifiilge de furanslnueude Be

stemmelser skulle svares, afrundes Belobel af Boernes Forinuemasse eller beholdne

*> Jfr. midl. Brart. Nr. 35 jif 80. Okt. 19 tO.
- )  S'itrti i all vaw nllígt til Keglatl. 1H31Í § §  70 oj; Ti, <l«g at líi-kviicnlt n skul Icvi.re e ller Ijctale 

d<’t (ornÍHlnc [’ujiir.
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Formue til hele og halve Hundreder, saaledes at, hvad der er under 25 kr,, bort
kastes, og 25 eller derover regnes som 50, Det samme finder Sled med Hensyn til 
den í § 6 a og d næ\nle Værds ved Beregningen af den der fastsatte Betaling.

10 Befindes nogen i de i § 'I ommeldte Tilfælde mod bedre Vidende at have af
givet eti urigtig Opgórelse til Skade for Statskassen, erlægges Afgiften eller Kendel
sen af den fordulgte Det med del dobbelte Belob, foruden al vedkommende ífolder 
den Straf, som den almindelig Straffelovgivning maatle medforc.

11 Samtlige Afgifter, Betalinger og Boder efter denne Lov med Undtagelse 
af dc i § 7 nævnte Betalinger —  tilfalde Statskassen,

5. kapitel. Om Betaling jor de Auktionsvivsvnet ved rorende Forretninger.1)
40 Det almindelige Auktionssulurium, som i alle Tilfælde,2) hvor de fólgende §§ 

ikke hjemle cn Nedsættelse, bliver at betale, er I [Ved frivillige Auktioner over 
Handelsvarer betales i Salarium %  r/r  af det samlede Auktionsbeíob, for saa vidt 
delte andrager 20,000 Kr, eller derunder, og 1 8  c/o uf, hvud Belóbel mautte udgore 
mere end 20,000 Kr. Denne BeílemmeLe er ogsaa anvendelig paa Licitationer over 
Leverancer af Handelsvarer], *

41 Af Huse, Gaartle, Grunde, Jordegods og andre faste Ejendomme samt Skibe 
(hvortil ethvert Slags Farlójer, endog Bande, henfores), ligeledes af AkLier, Obliga- 
I ioner eller andre Gældsfordringer, Forpagtninger og deslige Rettigheder, som over
dragen ved offentlig Aitklion, belales i Salarium: af de forste 2000 Kr, 2 •’Vj; af Be
lob fra 2000 Kr. eksk!. til 6000 inkl. af Belíib fra 6000 kr. ekskl. til 60000  
Kr,, inkl. 1 og af hvad der er over 60.000 Kr. l/2 (/n. Aiiktionshelobct bliver i Til
fælde af Forpagtninger kun al bestemme i Forhold lil den aarlige Afgifl.

42 Auktionsforvalleren har ut foranstalte Auktionen forud kundgjort paa den Maa- 
de. som hvert Steds Lejlighed tillader, .-■aa vidl muligt 8 Dage, inden Auktionen hol
des.1) 1 Almindelighed beror det [»aa de vedkommende selv, hv'orvidt Beken d!g<>reisen 
t>or indskrænkes lil de Rys’delag, hvor Auklionen boldes, eller om og den bor -ke 
i flere eller færre af de nærliggende Bygdelag, ligesom del og maa overlades til dem, 
hvorledes Plakuternes Om-endelse skal foranstalles. Men, hvis ikke vedkommendes 
Vilje i foranforle Henseende kan erfare-, eiler de indbyrdes ere uenige, da hiir der. 
efíer Vigtigheden af Auktionens Genstand og andre Omstændigheder, vælges en saa- 
dan Fremgangsmaade, hvorved de puagældendes Tarv bedst kan fremmes. For Auk- 
tionsplakal al forfatle og skrive betales lil Auktionsforvalteren 50 0 „  og. naar litín 
bar at meddele Afskrifter af samme, da endvidere 16 0 .  for hver Afskrift; men de 
\edkommende kunne selv besiirge disse Afskrifter, om de hellere ville delle. Flere 
end 12 Eksemplarer af Plakaten biir ej falde Ejerne af del solgte Gods li) Byrde, 
medmindre alie vedkommende have begærI, at et slórre Anlal Plakater skal af Ank- 
lionsforv alleren besorges.

43 Naar Auktionsforvalteren maa indfinde sig for at holde Auklion over fasle 
Ejendomme eller andre af de i § 41 nævnte Genstande, men intet Salg af amme 
finder Sted ved Auktionen, hvortil det o« horer, naar Hummerslag sker paa nær
mere Approbation, men denne nægtes, betales for forganes Forretning I Kr. Saa- 
frenil nogen luder fíerc deslige Ting sællc til Auklion paa en Gang. eller en Ijen- 
dom opbjdes i flere, Dele bliver dog ej at betale for mere end lo forgæves Opraab; 
og hvis der ved amme Auklion og paa samme Dag -.ælges saa megel al forbemeldle 
Ting, at Auktionssalæret deraf overstiger 12 Kr., bliver inlel at betale for de lilligc 
forcgaaende forgæves Opraab. Saa í rem L hint Salær ej ndgor fulde 12 kr., bliver kim 
dc forgæves Opraab at lil-kyde saa meget, al delle Belíib udkommer; dog folger del 
af sig selv. al Auktiousdirekloren. hvis del ‘-amlede Belob af Auktiottssálærel og Ile

’ ) V film ltírn lc \ t ( h , r l a u  til A ukliim slcdere -c An af 5. O kt, W ift §  ,i
-1 Om \iiktion vtil Griixlt.'fuinist sw* liiilm  Sk r, 3 !  Ja n u a r 1B51).
:ll l i r  i l’urrritcscn atifiirit: HtWlcmmeltrr íiiidi i Lin 26. M aj 1H6H um Atgiflpr a friu llicc  

Viikliimcr over llatnleldvurer § §  I ug 3.
4) Om 1 uingsaiiklioiii.r -r Kt‘U|il.
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(Eiling for forgæves Opraab udgor mindre end 12 Kr., ingenlunde kan fordre et saa 
slort Gebjr, men maa lade sig noje med hint samlede Belob.

44 Ved Losoreauktioner betales 8 0 .  for hvert Nummer, som opbydea uden at 
sælges. [For forgæves Opraab ved frivillige Auktioner over Handelsvarer betales for 
hvert opraabl Parti Handelsvarer 8 0 ,  Saafremt Betalingen for samtlige forgæves 
Opraab i Forbindelse med Sala;ret for de Varer, som sælges ved Auktionen, ikke 
udgor 1 Kr. 50 0 . ,  betales dog allid delle Belob. Denne Bestemmelse er ogsaa an
vendelig paa Licitationer over Le\erancr af Handelsvarer.]!)

45") For al udslede Aitklionsskode paa en ved Auklion bortsolgt fasl Ejendom 
ii) der Auktionsfor\ alteren en Betaling af 2 Kr., naar Kóbesummen ej overstiger 200 
K r.; uf ]' Kr., naar Kobesumtnen er imellem 200 Kr. og 2000 K r,; af 8 Kr., naar den 
er storre, men ej overstiger 6000 K r.; og af 12 Kr., hvis den overstiger sidstnævnte 
Sutn.

46 Dersom en Auktion, efter at den hos Auktionsforvalleren er bestilt og Kund- 
giirelsen deraf foranslallet, tilbagekaldes, nyder Auktionsforvalleren den ham for 
taadan Kimdgorelse í § 12 lillu<tle Betaling og Godlgorelse, og derhos 1 Kr. Men 
tilbagekaldes den, efler al Auktioiv-forvaiteren all har lillraadt samme, bor der, for
uden hvad der tilkommer ham for Bckendtgorelsen, betales ham i. Kr., og dersom 
ban har gjort Rejse, ?taar det til ham, i Stedet for disse f Kr., at kræve Godlgorelse 
efler § 15.

47 Udskrifter af Auktion protokollen betales efter § 7, og Attestationer af en Auk- 
tionsregníng belales med S 0 .,  hvis den indeholder færre end 1 Poster, og ellers 
med 2 0 .  for hver Post.

48 1 Tilfælde af Lidlationer belales i eel og alt det samme, som er fastsat for dc 
Auktioner, hvormed de nærmest kunne dæller i Sammenligning.3)

49 Da del er Rekvirenten, som har at afholde Auklionsomkostningerne, saa vil del, 
om det i noget enkelt Tilfælde ved Auktionskonditíonerne gores Koberen lil Pligt at 
godlgore disse,4} blive at iagllage, al denne Godlgorelse betragles som et Tillæg til 
del egentlige Auktionsbud, og Salæret beregnes aí det samlede Belob af den Sum, 
hvorfor Tilslagel er skel, og hint Tillæg.

6. Kapitel Om den Belaling, som bor erlwgges jor Nolariul-Forretninger.
50 Sorenskriveren/1) som fore^taar Notarial Forretningen paa Færoerne, bor ny

de, for at iværksætte Protest paa en Veksel for manglende Acteplalion eller Betaling, 
naar Vekselen lyder paa en Sum indlil 1000 Kr. inkL: 2 K r.; fra 1000 Kr. ekskl, til 
1000 k r. inkL: 1 K r.; fra 1000 Kr. ekskl. lil 10.000 inkL; 5 K r.; og derover: 6 Kr. 
For hvilken Betaling {der bliver al erlægge, naar Forrelningen er begyndt, skiinl 
Hekvirenleti ikke forlanger den fuldfort) Protesten tillige gives iu forma beskreven.

*51 For andre Protester, Beskikkelser, Stævningers notariale Forkyndelse og andre 
suadanne Forretninger belales 3 Kr. 33 0 ,  Naar nogen uf de her eller i § 50 om
meldte Forretninger skal foretages paa flere forskellige Sleder, da betales for lværk- 
su'ttelsen paa del fiirste Sled det o\ennæ\ nle Salarium, og for hvert af de flere Sle
der. hvor Forrelningen efter Rekvirentens Forlangende sker, ikkun 1 Kr.

52<>) For Beskrivelse af nolariale Forrelninger, naar de forlanges udsledle og be
kræftede som Akt belales 66 0 .  for hvert. Ark, som Akten udgiir mere end 1 Ark, 
hvilket fiirste Ark altid leveres uden Belaling. Forlanges Genpart af en saadan For
retning, betales for hverl Ark 66 0 ,  Hvis ellers nogen Genpart af nogel Dokument 
forlanges hos Notarius publicus, belales det samme; men forlanges det kun, at han 
ska! kollationere og attestere en Genpart, som er leveret ham rigtig skreven, finder 
kun halv Belaling Sted.

1) Dc i l ’arniitcsrn niifítrle lirstommrlsrr fimtc.n i Lov 26. M aj 1H68 g g; 2 og 3.
") Rejgl, 1HH6 g 15, snmmcmlriigfl nitd Lov 29. D cicm ber 1857 §  1 i.
®) Om Licitationer fur kuimmint r Landkonimiinallov 28. Februar 1872 § 33.
! ) .lir. Kuntek. Skr. 6. September 1845.
r') .lir. Lov 35 uf 9. M arls 1906.
°) .Ifr. Kiiiic-, Skr, 16, Februur 1843 Punkt 1,
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53 For al være lilslede, naar en Kontrakt, et Testament, en Fuldmagt eller anden 
saadan Handling oprettes eller foretages, eller det allerede oprettede Dokument al 
vedkommende hojtirielig védgaas ojr derom meddele sin Attestation i behórig Form, 
nyder Notarius 2 Kr. 22 0 .  og derhos, naar Forretningen varer over 1 Time, Gó Øre 
mere for Timen.')

54-) For al modtage og udstede en Soforklaring eller Sóprotcst, til Brug ved As* 
surancebercgnini:, og tHavariopgórelse, betales 8 Kr., og for Beskrivelsen efter § 52. 
Naar nogen for Notarius anmelder en Soprotest, bliver der for Modtagelsen og Pro- 
tokollationcn af cn saadan Anmeldelse Lil Notarius at betale 1 Kr. 12 0 ., foruden at 
tler. naar AttesL derom begæres, erlægges 2 Kr. 25 0 .  Saofremt siden en \irkelig 
Soprotest begæres, belales for Modtagelsen og I dsledelsen af en >aadan Protest 8 Kr. 
og for Beskrivelsen Gebyr efter § 52.

55 Naar Sorenskriveren for al foretage Notarialforrelninger, hvortil han rekvire
res, nodsages til aí gore Rejser, belales disse herforuden efler § 15.1)

7. Kapitel. Angaaendi> Betalingen for adskillige andre Rettens Betjente, til Dels som 
Øvrigheder, paaliggende Forretninger.

563)
57 For ethvert Maalekar eller Alenmaal, soin Fogden i Medhold af Fr, uf lá. Au

gust 1790 § 7 Nrl, G juslerer og indbrænder, betales 16 0 .
" 58-1)

50r>) For Skihspapirers Læsning og Puutegning erlægges som hidlil ingen Belu 
líng,15) alene med Undtagelse af Attestationen af Logbiíger og Skibsjournaler7)

. For at autorisere og forsegle en Handelsbog belales 2 Kr,H) og for at autorisere en 
Kontrabog 16 0 .

8. Kapitel. Om Belalittg jor Sysselmmnd og andre Hænd, som bruges i ed tinglige 
Forretninger.

60 Forlen Stævnings Forkyndelse betales for enhver Person, der stævnes, enten det 
er Pari eller Vidne, 75 0 . ,  som deles lige mellem begge Stævnevidner.'*) I Gældssu- 
ger, der ej arigaa mere end 5(1 Kr., erlægges kun del halve af hint Gebjr. I alle of- 
fenllige Sager samt i tle udi § 1(1 forsle Membrum omhandlede Sager, og i alle de Til
fælde. hvor ilen, der udtager Stævning, har beneficium processus gratuiti, betales 
iiitel Cebyr for Slævitingeíis l’orkyndelse.10) For at forkynde en Dom eller anden 
Retshandling, som ved Stævncvidner bor kundgores den paagældende, nyde Stæv- 
uiiigstnændenc samme Betaling, som, efter Genstandens Beskaffenhed o" Slorrelse 
vilde være al erlægge fgr en Stævnings Forkyndelse. Men uaar de bruges lil al for- 
relle Beskikkelser, Op- og Udsigelser o" andre lignende Ærinder, hvorfor de ej bor 
iindslau sig, kunne de i alle Tilfælde, og uden Hensyn lil Belóbels SlorrijLe, kræve 
den oveunævnle fulde Belaling af 75 0 .  for hver Person, Forkyndelsen sker for, men 
lil Deling mellem begge Stævnevidner.11) Behove Stævningsmændene, for at forkynde 
Stævninger eller andel, som i denne § ei; omhaudlet, at rejse over 1 Mil lienad lil 
Lands eller over Mil til Sos, nyder enhver af dem, hvad enlen Gebyr for Forkyn

'1 Jfr. Justm. Sk r 9, Sejilo iilicr IH(V7.
H) Ik ’gL 1B36 §  5 1 , Kiiiinu ndrngel ittrd Lov 29. R eri’inlier 11157 § 1 ]i.
:l) § 56 om Celiyr for Pus er ophævet ved Lov Nr. 223 tií 7. Juni 1952.
! ) §  SI! om Gi Ií’j.r for Fa^tchreve u. 1. t r  oplianet ved Lov Nr. 174 ul 24. Muj KM7,

Heglni 1BS6 §  59, sdnirtn:iMÍmf;nl med Lov 29. lift  i ntlier 1857 § í.
") S« dop nu Lov (Nr. 59) 23. Aj.ri) 1881 §  3 og Lov (Nr. 44) 30. M arts 1H92 § 1! ]fr. ogsua 

Jslin, Skr. 27. Jun. 1860, .
~) Se »il Luv 18  A'hicm/jLT IWJH §  1, der lyder simlt'ili’y: Kor Autorisation lier i Rigel uf den í 

Solov 1 April 1B92 § 35 ormrnJdl« Skilisilaglioj; (Journal! fustsællc- fídgcndn llctúliiip; For 
Skihi o u t  1*00 Tons ( Hf'istprtons Hrutto) 2  k r ,  for mindre Skil«; 1 Kr. For del i Sólovrn 
§ 3R lori -krm ie Eftersyn af Skilisdiiglio^en érlntgifes ingen llcin im :.
I f i l  pc I ov Nr. 26 0  a f 6. M aj 1921 § l hutuks der nu 1 K r.

u)  Ifolge lictsp l, forej:anr K o rk jm M se r ved im Stii-m injíSinand.
10) .lir, Midi Be*t. Nr. 52 af 13 Nov. 1911.

Jtr , Fr, 20. Jaiiuur 1797 § 21 og Tyiaideluv 16 I'Vlir, IBSfi §  73 (Forligsindkaldcl-er) samt 
Lov <30. Mart 1H9S § 14, 2. Punktum (UilpuiiUiingvkcttdctscr).
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1836 30. Maris

delsen efler det foranforle skal etjlægges eller ikke, men i forsle Tilfælde tilligemed 
Gebyret, 50 0 . ,  for hver Mil lil Lands eller bver halve Mil lil Sos, beregnel fru deres 
lljetn til Forretningsstedet, uden at Hjemrejsen kommer i Betragtning.

61 Nuar Sysselmanden paa Sorenskriverens Vegne foretaper Registreringer eller 
Vurderinger lil Efterretning ved Skifter eller Auktioner, betales ham for denne lians 
Forretning, naar Boets Masse er under 200 Kr. inkL: 1 Kr. 25 0 . ;  fra 200 Kr, ekskl. 
lil G00 Kr. ink!.: 2 Kr. 50 0 . ;  frii 600 Kr. ekskl. lil 1200 Kr. inkL: !■ K r.; over 1200 
K r.; uden Tillæg af Rejseomkostninger.1 )

G2-) Naar Syn og Vurdering f o re ta g  over faste Ejendomme, være sig i Anled
ning af Lejlamdingers Huse og Jorder, eller Lil Oplysning om den Værd, hvorfor en 
Ejendom kan gælde ved Udlaan af umyndiges eller offentlige Midler, eller til Brug 
ved Relslrætter, eller til Deling ved en Skiflcdeling, eller lil Auklionseflerretning,:l) 
eller h\ ilkcL som helst andel Øjemedet være, erlægges Belaling af 1 Kr. li! hver 
af Synsmændene og 2 Kr, til Sysselmanden, som har at fore Forretningen i Pennen, 
Herfra undluges dog, hvad Sysselmanden angaar, de Tilfælde, i hvilke der tilkommer 
ham Beluling efler § 61. For* Deling af Gaardes Marker og Huse, samt for Syn og 
Vurdering over Liisore,4) som varer over !■ Timer, erlægges ligeledes den foranforle 
Belaling;15) men hvor en Forretning af sidstanforle Slags ikke varer over 1 Timer, 
erlægges kun halv Belaling. Ogsaa for de aarlige Syn over Kirkerne erlægges ikkun 
halv Betaling. Skulde i noget Tilfælde et dobbelt Antal Mænd bruges til Syn eller 
Vurdering, vil samme Belaling være al erlægge til hver af Syns- eller Vurderings
Mandene som, naar Forretningen afholdes af 2 Mænd. I alle Tilfælde nyder hver 
Syns* eller Vurderingsmand, naar han skal mode ved Retten fot* at afhjemle Forret
ningen ved Ed, et Tillæg af H3 0 ,  Det hor iovrigt indskærpes Vurdcringsmændene, at 
de ved Taksationerne, navnlig l i l  PriorilelscfteHrelning og til Brug ved Skifte, biir 
reltc sig efter Dagens almindelige Priser og JordegodseLs sande Værdi i Handel og 
Vandel paa den Tid, da Forretningen holdes. —  —

fi4 Nuar Sysselmanden i Sorenskriverens Forfald og efler huns Fuldmagt forrellcr 
ubetydelige Auktioner, nyder han udelt det i § JO beslemle Salarium, men Smaavrag 
og llittefa: bor fremdeles som hidli] af Sysselmanden forauktioneres uden Belaling.®) 

1*5 De Vidner, der overvære Auktioner") eller Fogedforretninger, njdc derfor en 
Betaling af 1 Kr., naar Forretningen varer over 4  Timer, men ellers kun del halve.**) 
Derimod har Nolurius Publicus selv at forskaffe cle Vidner, som skulle overvære For
retninger. uden videre Byrde for Rekvirenlen.

C6 For saa vidl Syns- og Vurderingsmænd maa gore Rejser Lil del Sled, hvor 
Forrelningen skal iværksæUes,14) forholdes efter § 60,u) men RcUcns Betjent biir ej 
uden Nodvcndiglied udmelde eller tillage Mænd, der bo saa langl borle, al Rejse- 
udgifler derved gores f o modne. Itivrigl biir disse Rejseugiftcr og godlgores i offctil- 
lige og benificerede Sager, hvor for Resien Mændeue ingen Betaling nyde.

9. Kapitel, Almindelige Kegler til Iagttagelse ved det joregaaeitde. — — —
GU I dc Tilfælde, i hvilke nogen af de i delle Reglement omhandlede Forretninger 

belales i Forhold til Tiden, samme vedvarer, biir der i Protokollen stedse nnmærkes 
Klokkeslæt, naar Forrelningen begynder, og naar den slulles.

70 For Papir og andre Skrivemalerialier til Akters og andre Forretningers Heskri- 
velse eller Udskiflers Udstedelse erlægges, hvor Gebyr for selve Forrelningen udre-

0  Jfr . I.ov 30. Nnvemltcr 1871, § 7, sidste Stykke.
2)  Se Retspl, § 211 om Godtgorelsc lil iidmcldii' Syns- oh Skansmamd.
3)  Med Hensyn lil Tvangsauktioner sc nu flctspl. §  569.
■*) Om visse Vurderinger ved G rintkfangsl jfr . Indin. Skr. 31. Jamiur 1K55 Pkt, 2. 
r,> Om Vurdering nf Vrnygods se dog Justm. Skr. 28. Ju li 1851.

Jfr . Strnndingslov 24. Marts IBrø § 10, sidsle Punktum (Snmuvra)’’!. Om Auklion o u x  llilti 
Bods se Justm. Skr. IB. April 1B94. Om Gebyrer for Auktioner, sutn aflioldos nf Sywdninntk-n 
efter U(Ipantningslov 30. Marts 1B94 § §  5 og f>, se Lmctts § 14, 3 . l ’uUktuin.

~) J fr . Indin. Skr. 31. Jnnuar 1855.
s) J fr . Midi. Best. Nr, 27 af 24. Sefrt. 1915.

Tor udmeMto Ma;>itJ so (tetspl, § 211,
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30. Marts 1836

des, ingen særskilt BetalingJ men Indbindingen, hvor den behiives, beiales for sig.
I Henseende lil Akters og Udskrifters Udstedelse bor ióvrigt Plakaten af 9, April 1783 
iagttages; dog at det befalede Antal af Linier paa hver Side forhojes til 28 og Bog- 
stavlallel i enhver Linie bestemmes til 32 i Almindelighed og, In or der i Medhold af 
bemeldte Plakat behoves ikkun een Margen, lil 24, men, hvor tvende forekomme, til 
16, i)

71 Naar Embedsmænd og andre BeLjente oodsages til at giire Hejser lil og fra del 
Sled, hvor deres Forretninger foretages, skulle de selv bekoste deres Befordring og 
Underholdning undtagen i de Tilfælde, hvor der ved dette Reglement udtrykkelig 
cr tillagt dem Rejseomkostninger.

72 For alle Akter og Dokumenter, for hvis Udstedelse og Paategning Rettens Be
ljente oppebaírer nogen Betaling, eller som angaa Forretninger, hvorfor Betaling al 
dem er oppebaarel, bor den modtagne Betaling anfores baade med Tal og Bogstaver, 
hvilket skal gælde saavel om den Godtgorelse fot) Rejseudgifter, som maalte have 
fundet Sted, som om egentlige Gebyrer. Forsommer den Embedsmand, der har oppe- 
baaret Betalingen, dette, biir han fiirsle Gang, han befindes i saadan Forseelse, bode 
fra 10 til 20 Kr., 2den Gang fra 20 til 10 Kr., 3die Gang fra 10 til 80 Kr., og 1de 
Gang have sil Embede forbrudt,

74 Saavel Landfogden som Sorenskriveren bor hver for sit. Vedkommende holde 
en ordentlig Sporleljoutfnal , Denne Journal bor være forsynet med Amtman
dens Autorisation og i del mindsle een Gang aarlíg efterses og paaskrives af denne 
Overovríghed, der níije bor paaagte, om den er ordentlig fort, og om nogen Urigtig
hed i Sportuleringen ifiilge samme har fundet Sted,

75 For Retsgebyrer kan paa vedkommende Retsbetjentes Begæring foreta
ges Udpantning,-) som dog ej man forlanges fiirend 1- Ugers Forlob, fra den Tid af 
al regne, at fornævnte Reisgebyr og AfgifteiJ burde være erlagte, .

77 Alle de Boder, som ifiilge dette Reglement blive al erlægge, tilfalde Fattig 
kassen,:!)

78 Foruden at delle Sportelreglement paa sædvanlig Maade bekendlgíires, bor et 
F.k«ernplar af samme oppevanes paa ethvert Tingsted samt hos enhver Sysselmand 
være al finde iil Lftersyn for vedkommende, som begære det.

22, Nov. KANC. SkR., hvori bl. a. udtales angaaende Arbejde til kirkers, Sko
lers, Gadens og almindelige Vejes Vedligeholdelse, al naar vedkommende undlade at 
udfore del Arbejde, hvortil de efter Omgang tilsiges, vi! Analogien af de om for- 
stiml Vejarbejde i Danmark gældende Bestemmelser være at ífilge, sauledes at del 
íorsiiinle Arbejde bliver at besiirge ved lejede Folk paa den skyldiges Bekostning; 
denne bliver desuden at tilpligte at biide 16 Skilling for hver forsomt Arbejdsda". 
eller, hvis deL skulde medfíire Vanskelighed al faa Arbejdet udfort ved lejede Folk. 
ved en daglig Mulkl af -52 Skilling al tvinges til al opfylde sin Pligt. Omkostningerne 
ved Arbejdets Udíorelse bliver i Mangel af Betaling al inddrive ved Udpantning af 
S’í t-lmanden.

1. Juni 1ÍM7 PLAkAT ANG. BFMYNDIGELSI* FOR NATIONALBANkFN 
TIL EN VIS KLAUSULERING AF OBLIGATIONER 1 FASTE EJENDOMME (se 
Kane. Skr. 21. Oktober 1811).

<) Den anforlr Plakat uf 17H1 (m<Lil de nvenangivne Æ ndringer) bestemmer, at nit, som i líetti r 
gan^ssnger gives ímwferevet for Penge, skat saaI:m1cs gives litskri vet, ut hver Side holder 2!t 
Linier og [ivc.r I inie 32 Bogstaver, og hvor der s Akterne forekomme Beregninger eller Tak-n 
tioner, saa at der mlínrdres I e ller 2 Marginer jma Siden, skul dog luer Linie, livnr der er 
een Margen, holde 21 Bogstaver, nu hvor Je r  er 2 Marginer, skal hver Linie linhlu 16 Bo 
staver,

3) J f r  Udpuiitningslov 30. Marts lB 9 t § 1 Nr. ‘1.
•*) D. e . : Landsfattigkus^n.
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1837 1. August

1. Aug. KANC. SKR., hvorved bestemmes, al folgende Anordninger ligefrem 
skulle være anvendelige paa Færiierue: Plakal 6. Aprii 1827 ang. Belaling li! For- 
ligelses-Kommissionerne og ang. Klagerens Udeblivelse ved disse. Fr. 7. November 
1827 angaaende Belaling for de Altener, som ndfærdiges af Præsterne, Endvidere 
foreskrives, al Fr. 23, Marts 1827 ang. Bemyndigelse for Overovrigheden lil al af- 
gore adskillige Sager, som Hidtil behovede Afgørelse i Kancelliel, skal være ligefrem 
anvendelig paa Færoerne, for saa vidl de i Forordningen forudsatte Tilfælde der 
kunne finde Sled.

Med Hensyn lil Fr. 7. Juni 1827 ang. adskillige Forholdsregler lil Betryggelse for 
umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller offentligt Tilsyn stauende Mid
ler, havde Amtet ytret, »al umyndiges Midler hidtil have, efterhaanden som de ere 
faldne, af Overformynderen \ærel indsatte I deri kgl. færoske Handel, hvor de mod
lages og forrentes,«!) samt »at de offentlige Stifteisers Midterff for saa vidl de ikke 
ere gjorte frugtbringende ved Indkob af offentlige Obligationer, hidtil ere blevne 
tidlaaulc mod Sikkerhed i jordejendomme, dog sualedes at den udlaante Sum ikke 
har oversteget del halve af Ejendommens Va;rdi efter den gældende Landepris.« Kan
celliel foreskriver i denne Anledning, »al der i Henseende til Anbringelsen af umyn
diges og offentlige Stiflelsers Midler kan fremdeles og índlíl videre forholdes i Over
ensstemmelse med de ovennævnte hidtil fulgte Regler.«-)

U . Sept. 1839 -  FORORDNIG ANG. BEHANDLINGEN AF EN BORTEBLEVEN 
PERSONS FORMUE (se Reskript 11. November 1816).

5. Okl. KANC. SKR. (til Amtmanden og Provsten over Færoerne) , hvori paa 
disses Forespørgsler om, hvem der er Ejer af de færo.-ke Kirker, enien Kongen eller 
Menighederne, svares, al de ikke kimne anses som Kongens Ejendom, men at det 
efler Fr. IH. / lugusl 1790 g 12:l) paahviler Menighederne at holde dem vedlige, dog 
med den Modifikation, som fólger af Bestemmelserne i Reskr. 31. Oklobcr 1827.')

27. Nov. PPLAKAT INDEHOLDENDE NÆRMERE BESTEMMELSE AF  
D. L. 5 3 18 og PLAKAT 18. JANUAR 1788 (se Reskript 11. November 1816).

4. Febr. 1810 KANC. SKR., at dc Personer, som nndvendig maa ledsage Riírn 
med Vaerine, der bringes fra en 0  lil en anden, maa, naar de fordre det, tilstaas i 
Gndtgiirelse pr. Dag saa meget, som en almindelig Arbejder erholder i Dagleje,

11 I Henhold lii Kant, Skr. 19. Nouemltcr 1814 (Rí!skr.soml,).
a) Efter d< n kgí, færiiske Handels Ophævelse gaves Je r  ved Justm. Skr. I I ,  Februar 1356 (ittr.i 

nllsiielse til under visse Betingelser a t indbetale umyndiges og offentlige StifteKers Midler i 
Statskassen lil ForrenIntng, hvilken Tilladelse imidlertid atter ophævedes ved Justm . Skr. 
7, April 1862 (utr., jfr . Justm. Bek, 29. Marts í .  /! .) .  1 Skr. 1B56 fastsættes derhos, a l det indtil 
videre skal have sit Forblivende ved de ífolge ovenanfórle Skr. 1B37 gældende Hegler om 
L'dlnan af umyndiges M idler i Jordegods paa Fairiierne, »g i Skr. 1862 foreskrives, at offent
lige Stifteisers Midler, for san vidt de ikke knnne blive anhrugle ved Udlaun til private mod 
nnnrdningsma'f»ig Sikkerhed, indtil videre kunne giires frugtbringende ved Indkob of rente
bærende uopsigelige Statsobligationer. Sun vidl vides, har det nldrig lier pan Øerne s u-rt t 
llrug at anbringe umyndiges Midler i Slalskassen eller Statsobligationer, men efter den kgl. 
Eitchundols Ophieielse ere de. fur sau vidl de ikke kunne unbnnges i Jordejendomme, lilevne 
indsatte lit Forrentninu i Fa-ro Amts Sparekasse. Lovhjemmelen hertil maa formentlig siíges i 
Analogien uf kant Plakat 26. Ju li 1831, jfr . Justm. Bek. 17, April 1855, hvilke Bestemmelser 
dog kun angaa Bt-liih paa under 200 Kr. Lov 29. Ducember 1857 ang,, at umyndiges Midler paa 
100 Jlbdl. og derunder ikke for Fremtiden skulle indsættes i OverFnrmy ildenerne m. m. Lnv 
26. M aj 1868 om Forvaltningen af umyndiges Midler og Lov 19. M ans I86H om Udlaan i 
faste Ejendomme uf umyndiges Midler m. m. gælder ikke for Fseroertie; derimod Lov Nr, 277 
,W. Jun i 1922 om Umyndighed og Víergemtial.

-1)  Ved den anf. Lovbestemmelse gaves der Kirkerne pnu FierDeme en midlertidig Liumpelse med 
Hensyn til Betaling af deres Gæld til den kgl. Handel »i Betragtning ní deres fnttige Tilstand 
ng al de af Almuen maa bygges og vedligeholdes«.

*) Se nu Lo' for F&róerne (Nr. 109) 29, Mnrts 1924 om Kirkernes Styrelse.
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24 , Dec. 1840

24. Dec. KANC. SKR., hvori bifaldes, at Landfogden paa Færoerne, der efter 
Begæring havde nedlagt Forbud hos nogle Personer mod at tage Drivtang paa en 
vis Kyststrækning, i hvilket Tilfælde hverken § 16 eller nogen anden Bestemmelse i 
Sportelreglement 30. Marts 1836 ansaas anvendelig, havde anvendt Analogien af 
Sportelreglement 22. Marts 1814 § 531) tlog med Nedsættelse af Gebyret til del halve 
(jfr, ForholdeL imellem Reglement 181 I 8§ 15 og 16 og Reglement 1836 Prgr. 16 
Oji 17).

28. Juli 1811 FORORDNING ANG. UNDERPANT I RØRLIGT GODS U. M. 
(se Lov I. Jnuiiar 1851 Nr 7 ).

21. Okt. KANC. SKR., al Plakal 6. August 18.-15 ang. at Urtekræmmere og andre 
handlende bor iagttage fornoden Sikkerhed i Henseende lil S\ovlsyre og andre li;/ 
nendc farlige Genstande, Plakal 1. Juni 1837 ang. Bemyndigelse for Nationalbanken 
lil Indforelse af er vis Klausul i de Obligationer, der udstedes for direkle Udlaan af 
Banken mod Paul i faste Fjetidomme, udvides til ut gælde for Færoerne.

16. Febr. 1813 KANC. SKR., hvori udtales: 1. at der ikke kan beregnes særligt 
Gebyr for Allestationen af de i Sportelreglement 30. Marts § 52 omhandl. Udskrifter, 
ler, og at der saaledes for Beskrivelsen eller Konferencen og Bekræftelsen kun kan 
fordres det i Paragraffen bestemte Gebyr, samt al der ikke behoves Vidner ved Be
kræftelsen af Udskrifler af Notarial-Akter; 2. al de i Reglementets § 6 omhandlede 
Synsmamd bor udnævnes af Sorenskriveren i Stedet for, som hidtil, af Landfogden;
3. at ved Tinglæsning af Fæstebreve skal det i Reglementets § 29 angivne Gebyr be
tales; 4. at der, naar en Afskrift, anordningsmæssig skreven, udgiir mindre end et 
halvt Ark, skal beregnes Gebyr for el halvl Ark, regnet i Forhold til den i § 7 be
stemte Betaling for el helt Ark; 5. al der, ifiilge S 8 sammenholdt med §§ 21 og 39, 
ikke kan beregnes Cebyr for Bekræflelse og Forsegling af Udskrifler i Almindelighed 
og navnlig ikke for Bekræftelsen af Lodsedler; 6. at Kancelliel ikke finder noget al 
erindre imod, at der for Udfærdigelsen af de i Sportelreglement 22, Marts 1814 § 15, 
1ste Passus, omhandlede Attester,-) h%orom der ikke findes nogen Bestemmelse i Reg
lement 1836, beregnes Gebyr efter delles § 82.

20. Juni KANC. SKR., hvori udtales, at der ikke findes at være Anledning lil 
at udvide den Frihed íor Pligtarbejde ved Thorshavns Kirke, der efter gammel Skik 
og Brug skal tilkomme Amtmanden og Landfogden lil andre limbedsmæiid.

1. Juni 1811 — KANC. SKR. (lil Biskoppen over Sjællands Stift), hvori udtales. 
al - skonl Reskr. 21. Æ/oj 1817  ikke hidtil er belraglel som direkte anvendeligt paa 
Færoerne enhver tiltrædende Præst kan fordre sin Emhed;holig overleveret ved cn 
Synsforretning, ved hvilken Provsten sko! være til Stede, at der kun kan fordres Fæld 
for de Mangler, som befindes paa den Tid, Synet foretages, satni al Provsten er for
pligtet til at vejlede Synsmændene ved OverleveririgsforrelningenJ’ )

29. Aug, 1 8 IS KANC. SKR. (til Rentekammeret), hvori hl, u. udtales, al den 
Bemyndigelse til al forelage Justering, soin Fr. 13. Angusl 1790 § 7 Nr, 0 og 7 hjem
ler Landfogden, ikke er ophævet ved Fr. 10. September J&2ÍM)

*) Om Fogedforretninger, hvis Genstand ikke lioHaar i P«n);e eller Penge* Virrtlí.
s)  I). c , ;  i alle de Tilfjelde, hvor Udstederen for ut meddele Attesten híiln'iver -̂elv ot koncipere 

og liringe Attesten i anden Sammenhæng, end i Protokollen selv er anfiirt, og hvor fiílgi- 
lig e j en hlot Afskrift eller Udskrift forlanges,!

D)  Jfr . Kane Skr. 29. Septemher 181B,
J ) Ang. Maaleredskabernes og ViegtlodderncH Justering. Forordningen tillixguer Jnsterkamm« 

rut i Kjiibenhavri Eneret hertil.
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1845 23. April

23. April 1815 FORORDNING TIL JORDS AFSTAAELSE TIL KIRKEGAAR- 
DES UDVIDELSE (sc Lov L Januar 1851 Nr. 16).

21. Maj FORORDMNG, INDEHOLDENDE NOGLE FORANHRINCER I 
LOVGIVNINGEN OM AHV (se Lov 1. Januar 1H51).

6. Sept. UENTEK. SKIL. hvori i Anledning af Amtets Foresporgsel, om Om 
kosíningernu ved Auktioner over de! paa Firrucrne faldende saakaMte »Slorlvrajji biir 
afholdes af Kitberne, som hidtil har værel brugel i **1, eller af den indkommende Ank 
tionssum —  svares, at Rentekammeret bifalder, at det hur sil Forblivende ved den 
hidtil fulgte Fremgangsmaade.

20. Sept. RFNTEK. SKR.. hvori i Anledning af en Tvistighed om Iteltig- 
heden lil Findingshval ved en Grindefangsl udtales, at ogsaa de privale Sager, 
der kunne opstaa i Anledning af Reglementet om Grindefangslen paa Færiierne «/ /. 
Nort'mbt'r 18H2J) blive at afgore af Sysselmandene.-)

11. Nov. 1816 RESKRIPT, hvorved bestemmes, at folgende Anordninger blive 
al anvende paa Færoerne: 1 )  Fr. 11. September 1839 ang. Behandlingen af en borte
bleven Persons Formue saaledes, at det i Forordn.s § 9 omhandlede Værneting bliver 
al forstaa om vedkommendes sidste Værneting paa Færoerne, og at det i samme Pa 
ragraf fastsatte Varsel, hvormed Indstævningen skal ske, forlænges lit 6 Maaneder, 
saml ot Stævningens Publikation alene behover at ske i den Berlingske politiske og 
Averlissemenlstidende,;l) hvilkel ogsaa vil gælde med Hensyn lil Bekendtgiireben aí 
de i §§ 12 og 16 omhandlede Indstævninger;'1) 2 )  Plakal 27. November 1839 inde 
hvidende nærmere Bestemmelse af D. L. 5— 3— 18 (der svarer lil N. L. 5— 3- 33) 
og Plakal 18. Januar 1788.4)

Hl, Dec. I8 !16 —  KONFIRMATION paa el af Sognepræst lil Vaagd Præstegæld, 
Jens Engelsted, opretlet Gavebrev saalydetide:

Den 15. December 1839. det samme Aar, hvori jeg var kaldet til SognepræsL for 
Vaagii Præstegæld, frislede jeg, som bekendt, den lunge Skæbne at se iniu Præste 
gaard Jensegærde og saa godt som hele min Ejendom blive et Rov íor Luerne. Proven 
og Noden var stor. men Guds Naode og hjælpende Haand end slnrrc. Han styrkede 
mig ved sit Ord. og ved sin Aand opvakle han i mine Medkrislnes Hjerler en levende 
Deltagelse mod mig, en Deltagelse, hvorpaa jeg ej blot af mine Sognefolk, men og<aa 
af Færinger fra alle Syslerne heroppe og mine baade verdslige og gejsllige Embeds- 
brodre modtog, baade i Ord og Gerning, paa den skonnesle Maade tle mest utve
tydige Beviser. Men jo varmere og mere levende Dellagelsen var, jo mere den tró- 
stede og slyrkede mig i min Ulykkestid, desto inderligere maatte den naturligvis 
knylle mig lil el Folk, der saa ædelmodigen og velvilligen var kommel den fremmede
i Miide. deslo dybere maalle jeg fiile Trang lil at lægge min Erkendtlighed herfor 
for Dagen, en Trang, der stedse mere og mere er vokset, i jo htijere Crad Guds Naade 
og Miskundhed i de -enere A.ar atter og atter har besiigl mig. Ingenlunde derfor, fordi 
jeg tror derved at íknllc kunne afdrage nogel af den ifíilge sin Nalur jo stedse ube
talelige Gæld, hvori jeg ved hin hjertelige Deltagelse er kommen til alle Færíis Be 
boere, men for ved en Kendsgerning al vise. at den ædle Daad er bleven og altid vil 
blive bevaret i el skonsomt og taknemmeligt Hjerle, oprelter jeg med inderlig Tak 
lil Ham, der er ma'glig lil at saare og til al la:ge, lil al giíre fallig og lil at gíire rig. 
al Hun har fortmdl mig Evne hertil, herved under nedennævnte Betingelser et Legai,

*) Nu Lov 29. Dei'umfier 1857 og Crindcrcglvnient af 1. Juni 1010.
a) ,1 Ir. anf, l.ovs §  ft,
a) Nn Statstidende, jfr . midl, Best. Nr. 2 nf 9. M aj 19-10.
J)  Nogle i Reskriptet indeholdts, for Færoerne sientjjnt, nu hctyJningsliisi! Modifikationer i 

de lo Anordninger udelades.
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31. Dec. 1846

hvis Henler kunne komme Færós yngre og vordende Slægter til gode, hvorved der 
da tillige jma en Gang bli\er stiftet el Minde om den ægte færoske Deltagelse og om 
Erkendelsen deraf, og i Betragtning heraf onsker jeg, al Legalel maa komme lil al 
hære Navn af »Deltagelses- og Erkendtligheds-Legatet*.

1 Legalets Storrelse er 800 siger otte Hundrede Rbdl. Síilv, som linder Dags 
Dato ere deponerede i Færci Amts Sparekasse.

2 Dels Formaal en al ]>idrage til Skolevæsenets Fremme paa Færd.
3 Legatet* hvis Kapital ingen Sinde maa formindskes, hestyres uf Færii Amts Skole

direktion, der allsaa har at aflægge aarligt Regnskab íor Anvendelsen af sammes 
Henler lil det kongelige danske Kancelli.1)

4 Halvdelen af Kapitalen, eller de 100 Rbdl., skænkes lil Hjælp lil Grundlæggelsen 
af den af Færingerne saa ineget ónskede og af Regeringen jo ogaaa pualænltte Real
skole eller en anden hiijere t  nderwsningsanslult i Thorsha\n, og indtil denne kan 
komme i Gang, skulle de aurlige Henter af disse 100 Rbdl. lægges lil Kapitalen og 
gores frugtbringende, men, naar Realskolen forst er Iraadt i Krafl, skulle Renterne af 
deti da opsamledc Kapital, hvilken ingen Sinde maa angribes, efter Skoledirektio
nens nærmere Bestemmelser anvendes til dennes Tarv.

5 Renterne af dc iivrige 100 Rbdl. anvendes lil Almueskolevæsenels Fremme paa 
Fa'rii, saaledes at Renterne uf de 200 Rbdl, tilfalde alene Vaagii Præstegælds Siole- 
\æsen og Renterne af de andre 200 Rbdl. alle de ovrige Præstegælds Skolekasser 
incd den udtrykkelige Bestemmelse, al, saafrerrit der i disse seks Præstegæld findes 
nogen værdig og irængende Almneskolelærer-Enke, da tilfalde Renterne af disse 
200 Rbdl. hende, og findes der flere saadanne Enker paa een Gang, da den mest 
\ ærdige og trængende blandt dem, men i modsat Fald lægges Renlerne midlerlidigen 
til Kapitalen.

C Renterne af de 200 Rbdl. der tilfalde Vaagii Præstegælds Skolevæsen, udbetales 
lil .-) Torsl naar alle disse nævnte Personer ere bortdiide. tilfalde Renterne
af disse 200 Rbdl. en værdig og trængende Skolelærer-Enke i Vuugii Præstegæld, 
og skulde der lil den Tid ingen saadan Enke findes i Præstegældel, da lægges imid- 
lerlid Henterne lil Kapitalen, p. I. Thorshuvn den 22. Okloher 1816, Jens Engelsled. 
Sognepra-sl til Vaagii Præstegæld.

3. April IB 17 RENTEk. SkR.,:s) lnori i Anledning af Amtets Foresporgsel 
n m der med Hensyn lil Delingen af Doglinger, som fanges paa Færoerne, hiir for
holdes efter Grindereglenient 1. November 1H.H2 eller N. L. 5— 12, iog om  der i 
Henseende lil kongens Tiende af og Part i saadan Hval maa forholdes efler nævnle 
Reglement § 18 a og § 20, s\ares, a t  da Heglcm. 18.-52 alene giver Regler for 
Grindefangsten, maa der med anden Hvulfungsl forholdes efter IV L. med de Modi 
fikationer. som Landeskik har i Medfiir.

11. Pebr. 1818 REGLEMENT FOH KOMMUNITETS-STIPENDIET OG RF- 
GENSBENEFICIET VED kJØBENHAVNS UNIVERSITET.

4 Priviligerede lil at nyde Kommniiitelsstipendicl ere folgende Sluderende:
2)  at alle færiiiske eller griínlandske Studerende, hvad enleu de ere Siiuner af konge
lige Emhedsmænd eller andre danske Undersautler j>aa Færoerne eller i Grónland, 
skulle, sauvel naar de ere dimillerede lil Univcrsilelel umiddelbar fra disse Lande, 
som naar de ere nedsendle lil Danmark for her i en lærd Skole at modtage Undervis
ning. og i delle Tilfælde lil Exumen Arlium eller Afgangse\amen have opnaaet bedste 
Karakter, være berettigede lit strax efter deres immatrikulation at nyde Kommunitet

■) Legntcls na rnu-re llestyrclse er nu hos kommi-Mom n íor Tlutrslmvnr Renlpkulr, n(! dets 
Rpynsltuli revideres ot: decideres uf Luftlaget.
I dut mit lailli' Stykke nf Gavebrevet mtfiíres nogle bestemte Personer, til hvem Renterne 
skulde udbetales; ile ere mi nlte afgaaedc ved Diidtii. 

n)  Jfr . LI. Nr. B uf A. Jim . ]‘J50  om Fordeling nf Doylinjjefangstur,
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1848 11, Februar

og Regens, under Forudsætning af, ot deres Forældre vedblive ol have Ophold i 
hine Lande eller der ved Diiden ere afg aoed e;--------—

S. April 1850 LOV OM FREMMEDE JØDERS ADCANC TIL AT OPHOLDE 
SIG HER I RIGET (se Lov L Januar 1854 Nr. 20).

18. Aug. KGL. RESQL.,1) hvorved fastsættes: 1. al det for Fremtiden maa 
tillades enhver ol frigore sig for Udforelsen af Vejarbejdet in natura ved del i kgl. 
Resol, 14. August 1833 omhandlede Vejanlæg til de længst bortliggende Torveheder 
ved Thorshavns By mod at erlægge 28 Skilling for hver Arbejdsdag, han skulde 
præstere: 2. ul Amtmanden over Færoerne bemyndiges til ol offodre dem, hvis 
Arbejdskraft der i Aurets Lob ikke har været Brug for til bemeldte Vejarbejde, 28 
Skilling for hver skyldig Arbejdsdag.

28. Juli 1851 —  JNDM, SKR., hvori udtales, at, du Sysselmændene og Kaldsmæn- 
dene iíolge gammel Praksis hidtil stedse have foretaget Vurderingen af det saakaldte 
Storlvrag uden Betaling, kan det ikke tillades dem fremtidig at beregne sig Gebyr 
derfor.

12. Febr. 1852 —  LOV om Afhændelse af Øen Lilie Dimon.

20. Aug. — JUSTM. SKR* (til Generalprokuroren for Danmark), hvori dennes 
Betænkning hegæredes om, hvor vidt Fr. 21. Maj 1777 endnu var gældende.2)

1, Jan. 1854 LOV OM UDVIDELSEN AF FORORDNINGEN AF 21. MAJ 
1845 TIL FÆRØERNE.3) Forordningen af 21. Maj 1845, indeholdende nogle For
undringer Í Lovgivningen om Arv, skal være anvendelig paa Færoerne, dog med 
folgende Modifikationer: Ved § 11 : ot N. L. 5— 1 3 - 1 1  traíder i Stedet for D, L. 
5— Ví— 46; ved § 19: at de paa Færoerae gældende Regler, med Hensyn til, hvor
ledes umyndiges Midler skulle sikres, træde i Stedet for de i Slutningen uf denne § 
nævnte Bestemmelser;■*) ved § 2 4 :  ol det her foreskrevne Varsel lil 6 Uger forlænges 
lil 6 Maaneder; ved §§ 25 og 2 6 :  at de i disse Paragraffer indeholdte Bestemmelser 
om Selvejerbondernes Testamenter bortfalder;1") ved § 3 1 : at Bestemmelsen i denne 
§ om Brugen af stemplet Popir bortfolder; ved § 3 2 : ol § 37  i Sportelreglm. af
30. Marts 1836 træder i Stedet for den paaberaabte Bestemmelse i Sporlelreglem. af
22, Marts 1814, og at den i §en ommeldte Forhojelsesafgift bortfalder i Hen'hotd til

’ )  Jfr . kgl. Resol. 14. Februar 1877.
9)  I General prokurorens Betænkning af 1. September s, A. (der er nftrykt som Note i Re- 

skriplsamlingen) undersoges navnlig Spórgsmaalet om, hvorvidt en for Danmark udkommen 
Anordning fór Aaret 1821 (se kgl, Resol. 6, Juni 1821) ved at oversendes til Færoerne og 
der a t blive tinglæst, ubetinget er bleven anvendelig Uer. Generalprokuroren udtaler herom
h). n,, al da det dnnske Kancelli, den Cang det i 1821 log under Overvejelse, hvilke af de i 
Aaret 1820 udkomne almindelige Anordninger der uden Forandring kunde udvides lil at 
gælde ogsaa paa Færoerne, fandt det nódvendigt herom at erhverve Kongens Resolution, 
er det derved formentlig erkendt, at de for Danmark udgivne Anordninger ikke ligefrem 
kunne anses anvendelige paa Færoerne, selv om de ere bíevne tinglæste der, og det vilde 
va:re lidet stemmende med Bestemmelserne i kgl. Resol. 6. Juni 1821, om allu tidligere for 
Damnark udgivne Anordninger skulde, uagtet ingen Undersógelse otn deres Anvendelighed 
paa Færoerne havde fundet Sled, anses der anvendelige, klot Eordi de vare tinglieste som- 
mesled. Spórgsmaalet om Anvendcligheden af en fór 1821 udgiven almindelig, paa Fæ r
oerne linglæst Anordning maa tsaaledes (uden for de enkelte Tilfælde, t hvilke særlig Re
solution foreligger, jfr . f. Eks. Kane. Prom. 23. Juni 1798) besvares efter Hensynet til. om 
den paagældende Anordning efter de lokale og óvrige Forhold i det bele kan finde An
vendelse paa Færoerne.

°) Lov Nr. 120 20. April 1926 om Æ glefæ llers Arveret i uskiftet Bo gælder for Færoerne.
■*) Se Kane. Skr. 1. August 1837.
5)  Se Lov 4. Marts 1857, hvorved Udstykning af <ítt private Jordegods paa Færoerne sóges 

indskrænket, § §  6— 16,
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4. Jan. 1854

Sportelregletn. af 1836 § 6 8 ; l ) ved § 3 3 :  at der i StedeL for denne § Iræder folgende 
Bestemmelse: »Den Forandring i den ved Loven foreskrevne Arvegangsmaade, som 
nænærende Forordning indeholder, Iræder forsi i Kraft med Hensyn til den Arv, 
der falder efter 31. December 1851. Ligeledes ville de fíir bemeldte Dalum oprettede 
Testamenter og udstedte Afkald og Ægtepagter være at bediimme efter den hidtil 
gældende Ret; dog hvad Testamenter angaar, saaledcs ut de af dem, som, bedbmte 
efter nænærende Anordning, vilde med Hensyn til Fortn og Indhold være retsgyldige, 
stuu ved Muglen uden Konfirmation, om de end ikke ere overensstemmende med de 
hidtil gældende Lovforskrifter«; ved § 3 4 :  al der i Stedet for de Bestemmelser, som 
i denne § indeholdes angaaende de Steder, In or Eksemplarer af Forordningen skulle 
nedlægges, fiilgcs den Regel, ul el Eksemplar deraf og af denne Lov henlægges hos 
rti af Kirkeværgerne i hvert Sogn.

1, Jan. LOV OM UDVIDELSE AF NOCLE FOR DANMARK UDKOMNE 
ALMINDELIGE ANORDNINGER OG LOVE TIL FÆRØERNE. Efternævnle for 
Danmark udkomne almindelige Anordninger oi' Love skulle være anvendelige for 
Færoerne:

1 Forordning af 28. Juli 1841, indeholdende nærmere Bestemmelser om Under
pant i riirligt Gods m. m., dog Iræder N. L, 5 - 3 — 39 < Stedet for D. L. 5 .i 28 i 
Forordningens § 1, og den i samme § ioreskrevne Tidsfrist af 12 Uger frn Anordnin* 
gens Dato forandres for Færoerne Lil Aar og Dag fra denne Lovs D a to .------- - —

16 Forordning af 23. April 18-15 om Jords Afstaaelse til Kirkegaardes Udvidelse; 
dog sualedes, at kongelig Resolution af 16. Oktober 1833 fremdeles bliver gældende 
ul del i & 9 ommcldíe Pligtarbejde ydes efler N. L. 2 —2 1 --6 0  og de særligt for 
Færoerne givne Bestemmelser, snmt ul §§ 5 og 7 b o rtfa ld e .----------

20 Lov af 5. April 1850 om fremmede Jíiders Adgang til ul opholde sig her í Rigel.

1. Marts LOV OM ORDNING AF SKOLE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET 
PAA FÆRØERNE. 1. Kapitel. Om Skolevæsenet i Thorsliavii,--------A. Om Real
skolen.-) B. Om Almueskolen.1*)

13 Ethvert Burn i Thorshuvns By, som hor fyldt sit 7. Aar, kan oplages i denne 
Skole; ligeledes de Born, hvis Forældre eller Værger bo pna Husegaurds og Aalekærs 
Grunde, Fuliver Familiefader eller Værge udenfor Thorshavn kan desuden lade sine 
Biirn optage til Undervisning i denne Skole, for saa vidt Pladsen tilsteder det,

21 De i denne Lovs §§ 11 og 12 anfiirle Bestemmelser ere i lige Maade gældende 
for Almueskolen.*1) C. Om Lærerne ved Realskolen og Almueskolen sunit om disse 
Skolers Bestyrelse og de li) summe henlugle Indtægter.

26 Skolekommissionens Virksomhed skol bestaa i ot have Indseende med, at, h\ad 
der ved denne Lov er befalet eller som uf Direktionen bliver foreskrevet med Hensyn 
til Orden og Disciplin, overholdes; at alle lokale Hindringer for Skolens Velfærd, for 
saa vidl ske kan, ryddes af Vejen, og al alle lil Skolerne horende Bygninger, Læse- 
værelser og Invenlariegenslande holdes i lilborlig Stand.

28 Naur nogen, være sig Lærer eller unden, hnr noget Forslag ul gore eller nogen 
Bemærkning al ytre, hvorved hun tror at kunne fremme Skolens Tarv eller deri af
hjælpe nogen Mangel, kun hun henvende sig derom enlen lil Skolekommissionen eller 
umiddelbart til Direktionen. 1 forste Tilfælde indsender Kommissionen Andragendet 
nied dens Bclænkning lil Direktionen; i sidsle Tilfælde indhenter Direktionen de 
Oplysninger, som den anser fornodne.------------

*) Hf glem. 1B36 §  37 er nu afliist of Skiftegebyrlov 30. November 1B7I §  .1 sidste «i(t ntestsidste 
Punktum,

-)  Se nu Bek. 54 af 22. Februar 1910.
1) Se nu Bck. 98 af 3. M aj 1927.
•*) js 11 1, l’kt. bestemmer: Riirn, som have smittende Uilsln'l, man e j, forinden de ere hel 

bredede, bestige Skolen. Den iivrige Del nf §en bortfaldet ved Epidemiloven. S 12 lie 
slemmer: ! Behandlingen af Itiirnene hove Lie rerne ot rette sig elter den denne Lov vedføjede 

Instruks.
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1854 1, Marts

301) Skoledirektionen beslaar af Amtmanden, Provslen og 3 af Lagtingels Med
lemmer, som dertil vælges af Tinget for 1 Aar ad Gangen. Amlmanden er Formand 
for Skoledirektionen.

31 Under Skoledirektionen er henlagt Overtilsynet med Skolerne; den har derfor 
al paase, al Skoleregnskabel betimelig aflægger., al samtlige ved Skolen ansutte for
svarli" udfiire dere* Hverv, og ut denne Lovs Be-iemmelser níije overholdes. Dens 
Medlemmer samles en Gang hvert Fjerdingunr, naar ikke hyppigere Samlinger 
hehoves, og forhandle og afgóre da alle Skolerne vedkommende Sager. — —

33 ~) Foruden de i denne Lov besteinle Skolepenge og Boder henlægges ti! for
annævnte Skoler ííilgende Indtægter: 1, Renterne af de Skolevæsenet ved kongelig 
Resolution 7. Januar 1829 skænkede 6000 Rd. 2. Del ved Reskript 18. April 18.32 
bestemte uarlige Deptitat af Handelens Kasse, stort 112 Rd,7 hvilket ved Hundelens Fri
givelse vil blive overtaget af Statskassen, saml desuden aarlig 100 Rd. af Handelens 
Overskud, saa længe den fiires for kongelig Regning. 3. Den nedlagte Latinskoles 
Midler i Overensstemmelse med Resolution II . Januar 1829. I. Renten af en hos 
Sttftsovrigheden indestauendc Kapital af 112 Rd. 5. Lejen aT 2 Marker Jord. som 
Skolevæsenet ejer paa Sudero, eller Renlen af den Kapital, hvorfor de maatte blive 
afhændede. 6. 1 pCt. af enhver Grindefongsí, overensstemmende med Reglement 1. 
Norrmher 1832 % 18.3) 7, Frivillige Gaver. 8. Legater, som enten ere eller maatte 
vorde skamkede til Anvendelse í Almindelighed eller efter særegne Bestemmelser.

2. Kapitel. Om Undervisningsvæsenet paa Landet.
34 4)
35 Sktinl der indrommes Beboerne paa LandeL Frihed lil selv al ordne og indrette 

dere* t'ndervisningsvæsen, skn! det dog strengt }>aa»est at elhvert Barn over 7 Aar 
erholder liLlrækkelig Færdighed i Læsning samt fornoden Religionskundskab/1)

39<>) Ligesom det i Almindelighed skal va>re Pligt for Præsten at paase, at Under
visningen fremmes, saaledes skul det i Særdeleshed være hans Pligt at have níije 
Tilsyn med, at ethvert Barn erholder den i § 35 befalede Undervisning. Med Hensyn 
hertil skal Pra'sten, saa lidt hans Lejlighed tillader det, undersiige Bornenes Frem
gang, enten ved Besíig i Forældrenes lioliger eller ved al lade Bornene fra flere nær 
ved hinanden liggende liygdcr samles o" underkastes Prove. Tíaar en saudan offentlig 
Priive af Sognepræsten er berammet afholdt, skulle Forældre og Værger være pligtige 
at lude elhvert Barn fremstille sig.

40 Naar Forældre, Værger og Husbonder, uagtet gentagne Paamindelser og For
maninger, ikke \ilte skaffe deres Hiirn og Tyende den fornodnc Undervisning, men 
vise Censiridighed i denne Henseende, skulle Undervisningskommissionenie paa Lun
del have den samme Magt og Myndighed som Skolekommissionen i Thorshavn (§ 20
7)- . . .  . ,

41 Overtilsynet med Riirncmitlervisningen paa Landel skal bero hos den i § .'50 
omrncldle Direktion.

42 Til Skoledirektionen sku! der fra de forskellige Underv isningskonmiissioner 
gennem Sognepræsten aarlig i hvert Aars Marts Maaned indsendes Indberetning 
om, hvorledes Undervisningen i tle forskellige Uygder i det forlohnc Aur er tilgaael, 
og om, hvilken Fremgang Borneunder visningen har nydt.B)

4 3  Hvert femte Aur bar Skoledirektionen al indsende lil Minisleriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet en Indberetning om  Undervisningsvæsenets Tilstand paa F il t -  
ócive.

') Som undret ved Lov Nr. 117 aí 15. Marts 1930.
9)  Jfr . Lov 126 uf 27. Muj 1908 S 24. Duputaiet ]inn 112 Rd. nu hortfuldi-t og nflii-i, w Fi 

nanstov 1952.53 Trkstanm . [il § 21.
8)  Nii Grindereyicimittltl at 1. Juni 194(1 §  19 (Aípiflt-n er ItortfaUlun).
J ) Se mi Lov 2íi. Fchruar 1H72 § 16 dj;  Anordning Nr. 11 af 16. Januur 1912.
r>) Fornrtdrut ved onf. Lov § 16,
* )  Jfr . unf. Lov § §  15 oj; 16.
')  Forundret ved oní. Lov g 16 

J ír .  nu unf. Lov g 16.
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1. Marts 1854

44 Denne Lov træder i Stedet íor det provisoriske Hegle ment for Almueskole
væsenet paa Færoerne uf 28. Maj 1845, som herved ophæves.

45 Forundringer i §§- 2— 12, 14— 2'l, 26— 29 samt 31 og 32 kunne efler Lag
tingels Indstilling foretages af Kongen.

I. Maria INSTRUKTION FOR LÆRERNE VED THORSHAVNS SKO LER')
I Henhold til Lov om Ordning af Skole, og UndervisningsvæseneL paa Færoerne 

af 1. Murts 1851 § 12 er folgende Instruks for Lærerne ved Thorsliavns Skoler 
approberet af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæseoet:

1 Forstelærereti skal have det daglige Tilsyn med Realskolen og paase, al Under
visningen meddeles overensstemmende med den lagte Flun, Del nærmesle Tilsyn 
med Almueskolen paahviler som hidtil Sognepræsten.

2 Under Undervisningen bor Lærerne sledse have for Øje, hvad der skal være 
Formaalel for deres Virksomhed, nemlig: at danne de unge til al vorde kristelige, 
retskafne, sædelige, efler deres Stand og Stilling oplyste og for Samfundet gavnlige 
Mennesker.

3 1 deres Forretninger skulle Lærerne stedse vise sig med Værdighed og Anstand, 
haumlliaive Orden i Skolerne og selv vise den ved nojugtigl at mode og samvittigheds
fuldt at undervise lil de beslemle Tider, ved ufruvigeligl al fíilge de upproberede 
Lektionslubeller og ved nojagligt al fore de befalede Protokoller.

4 Læreren bor omguas Riirnene med Blidhed og Venlighed, formane de letsindige, 
behandle de ulydige med Alvor og irettesætte og advare dem, som forse sig. Naar 
gentagne alvorlige Advarsler ikke frugle, nuar Udelukkelse fra Deltagelse i de óvrige 
Bnrns Fritid eller Nedflyltelse er forgæves unvendl som Slraf, saa al den unge ved
bliver al vise enten afgjorl Dovenskab, Uagtsomhed eller Ulydighed, ju vel endog 
Genstridighed, og Lærerne da »odes ii! at straffe strængere, bor de gore del med 
Rolighed og aldrig med lluardhed. Naar de anse det for nodvendigl at anvende 
legemlig Slraf, have de at bruge lidet Ris lil dc Born, som cre under 10 Aar. og 
lil de slorre en Skolekommissionen forud forevist tynd Tamp uden Knuder. Pua 
anden Maade maa legemlig Slraf ikke anvendes, hverken Sliid eller Slag med 
Haaiidcn maa gives, ligesom ej lieller nogen Slruf maa bruges, hvorved Barnels 
Æresfiilelse kunde kvæles. Virker den anvendte Slraf ej til BunicU Forbedring, 
an mærkes del i Skolcjouriialen og anmeldes for Skolekommissionen.

5 De Biirn, som udmærke sig ved Flid og sædelig Opfiirsel, bor opmuntres og 
helcinnes, dog sauledes, ul ej Forfængelighed eller Egennytte derved vækkes. Relbn- 
ningeti inaa helst hestaa dels i at liblaa dem niere Frihed, dels i al vise dem en 
hædrende Tillid, og dels i udenfor Skoletiden at meddele dem en eller anden gavn
lig Anvisning og Undervisning.

6 Skolernes Lærere bor omhyggeligen pause, al Rornene holde sig renlige; dersom 
deres Bestræbelser herfor huve været forgæves, og de uden Nytte have erindrel 
Forældrene desungaaende, hor de unmelde suadanue urenlige Biirn, isaavel som de 
med smillende Udslæt befirngte, for Skolekommissionen lil dens videre Foranstalt
ning. Lærerne maa og sorge for, at Skoleværclserne holdes rene og ugentligt jævnlig 
fejes, samt drage Omsorg for, al Vinduerne oplukkes og Stuerne udluftes, medens 
Búrtøene ere fraværende.

23. Marts —  K. U. M. SKH.,") hvorefter Læsning ved Kirkestævne kan ske (ved 
Degnen eller Kirkelæseren for Kirkedoren efter endt Gudstjeneste), uden at Præsten 
forud skal giires bekendt med Indboldel af BckeitdlgoreLen.

31. Jan. 1JJ55 —  1NDM. SKIL. hvori meddeles ] . al Sysselmanden allid er borel-

1) .lir. Regulativ for l.iuriirruaiJct ved Tlmrsiiuvn« Mctlcm- ug ItcaUknlc af 27. .1 »ni 1905,
3) Jfr . (jiv  for Færoerne (Nr. 591 a( 1. April 1012 utn O jiIi j i c Isc uf ki>inJj;«H'l«c ved Kirkr 

stavne ni. lil.
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Liget ti! at beregne sig Auktionssalær efter Sportelreglement 30. Marts 1836 § 40  samt 
litkassalionssalær for saa vidt ikke Betaling erlægges kontant ved Hammerslaget

af Belob, der udbringes ved Realisation af de Hvalparter, der i Henhold til Grin- 
dereglemcnt I. November 1832  § 2 9 1) tilfalde den okonomiske Fond; 2, at Her for 
Vurderingen af de i Slutningen af Paragraffen nævnte op flyd te eller opfiskede Hva
ler kan beregnes Gebyr eíter Sporlelreglemenlels § 62 saavel lil Sysselmanden som 
til Vurderingsmændene, dog kun under Forudsætning af, aí Sysselmanden og Vurde- 
lingsmændene mua foretage særskilt Rejse til Hvalsledet for al udfore Forretningen;

al der tinder satnme Forudsætning kan beregnes Gebyr efter Sporlelreglemenlels 
§ 65 til Auktionsvidnerne.

21. Marts —  LOV OM OPHÆVELSEN AF DEN KONGELICE ENEHANDEL 
PAA FÆRØERNE.

1 Statskassens Eneberettigelse ti! Hundel paa Færoerne skul fra 1. jan. 1856 være 
hævet. Fra den nævnte Tid skal Handelen paa Øerne slau aaben saavel for I udlæn
dinge som tor Fremmede; dog skal ved Siden deraf Handelen for Statskassens Reg
ning forisættes indlil 1. Juli næstefter, nicri i Liibet af detle Tidsrum skal del være 
Regeringen overladt efteriiaanden at inddrage Handcls-Elabiissemcnlerne udenfor 
Tharshavn,

2 Fra det i § 1 tiatvnle Tidspunkt er del saavel (udlændinge sum Udlændinge til
lad!, under Iagttagelse af de Forskrifter, som denne Lov indeholder, al besejle alle 
Havne pua Færoerne -og der, uden Indskrænkning med Hensyn til Tiden, at drive 
Hande) med de i Landet bosalle Handlende og til disse at afhænde eller bos dem lil 
l'orhandling at oplægge de iridforle Varer i slore og smaa Partier.") Saa skal del 
og slaa dem fril, i et Tidsrum af I- Uger paa hverl Sled al drive Handel umiddelbart 
med Indbyggerne; dog maa denne Handel kun drives fra Skib og ikke paa Landet 
selv, hvad enlen saadan! sker 5 opforte Skure eller i en opsat Bygning eller i Telt 
eller i nDgcl andet Lokale.3)

3 Fremmede Staters Undcrsaaller skulle derhos have Adgang lil, lige med Indlæn- 
dinge, ut detlage i Kyslfarten paa Fa'roerne saavel som i Handelen mellem bemeldte 
Øer og de ovrige lil del danske Monarki horende Lunde, dog saaledes al fremmede 
Skibe ait 15 kommereclæsters Drægtighed-*) og derunder ikke maa benyttes til Vare- 
forset enten imellem forskellige Havne paa Færoerne eller imellem læ ro og de (iv
rige Dele af Monarkiet.

4r>) Alle lil Færfierne ankommende Skilte skulle, foreni! de besejler andre Havne 
paa Øerne, anlobe ------- .

5 Af elhvert Skib, der ankommer lit Færoerne, for der at udlosse eller indlade 
Varer, bliver der, hvad enlen Skibet tilhorer Indlændinge eller Udlændinge, og uden 
Hensyn lil, om del er ladet eller gaar i Rallast, eller lil Ladningens Indhold, al er
lægge en Afgift af 2 Rdl. for hver Kommereelæsl af Skibets Draiglíílied.*5) De Skibe, 
som alene henylles i den færoske kyslfart, saavel som Fiskefarlojer7) og undre Ski-

•) Nsi Grindcregtement af 1. Juttl 1940. 
' )  j f r .  Lov Nr. 361 aí 13. Dec. IV33 om Httntlelsrejsendo og Lov 115 at 4. April 192H om Fur* 

Jimi mod al drive Erhverv med berusende Drikke in. rn, 
3 )  Ifiilge Lov (Nr. M ) 30 . M arls 1892 §  ]5  erla^gges for ul drive Ilandel frn Skib mod Indbyg

gerne en Kendelse af 25 Kr. til Lundsfnttigkassen. 
*) So nu alm. Lov om Skiltes Maaling af M aj 1867 S 27, jfr . Lnv 92 af 4, M aj 1927. (Ved 

oi Afgiftsberegning, der efter de t»estaaen<íe Anordninger relter sig efter l.a'stcdr.Ygligbcden, 
blive 3 Tons at regne lig 1 Konmierreliest.) 

* )  Se nu Lnv Nr, 177 af 1. April 1921 og Hck, 26 uí 25. Februar 1H97 § 2, som u-ndrel ved Rek.
ní 17. Oktnlíer 1930 og Hck. Nr. 11 of 12. ju n . 1932. 

n)  Ifiilge Lov (Nr. I I )  30. Marts 1H92 Sj 11 ur Afgiften bori falden. Bestemmelserne i na‘na-reltdu 
Lavs § §  5 og (i have imidlertid endnu lletydning derved, al Lov 1892 S 14 (uialirgger de der 
tit. e ,í i Lov 1855 §§■ 5 og ft) omhandlede Skilte« at erliegge et Gebyr nf 5 Øre pr. 'lun ofr 
Eftersyn aí Skibspapirerne t den forste Alilobsbuvn.

7)  Se nu Lov (Nr. 5'JI 23. April 1KH1 § 3 , hvorved der er pualagt Jrcmnwtlc Fiskerak i be et Gebyr 
af 5 Øre pr. 'I on for Eftersyn oí Skibspupirernc i liver Anlohshuvii.
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be. som Ibbe ind i en af de fteroske Havne blot for at forsyne sig med Provisioner 
dier andre til Skibets Brug nódvendige Genstande og i ovrigt ej befatte sig med 
Udlosning eller Indladning af Varer, skulle være fritagne for den ovennævnte Læste- 
afgi El.1) Det samme skal gælde, naar et Skib i Havaritilfældc losser noget af Lad
ningen, for saa vidl del intet af denne forhandler eller efterlader, men indlager den 
igen og afgaar med den alene uden anden Fragt. Afgiften beregnes sledse efler danske 
Kommercelæster, og blive dc Maal, hvortil fremmede Skibe ere ansatte, al reducere 
lil dansku Kommercelæster efler samme Hegler, som ved Toldslederene i Danmark 
fiilges, hvad Havneafgiflerne anguar.

6 For saa vidt Skibet tilhorer en Slat, hvori danske Skibe eller disses Ladninger 
ere underkastede híijere Afgifter, end om de horte hjemme i Stalen selv, bestemmer 
Kongen, om og hvorvidt der, foruden den i § 5 nævnle Afgift, skal til Slutskassen 
svares en yderligere Afgift.

7 2 -----------
S3) Elhvert Skib, som fra cn fremmed Plads kommer til Færoerne for der at drive 

Handel, skal være forsynet med de fornodne Skibspapirer, navnlig til Oplysning om 
Skibets Læsledrægtighed og Nationalhel, med en Vareforlegnelse,*1) som nojaglígen 
angiver Ladningens Indhold, og hvis Riglighed skal være attesterel af den danske 
Konsul eller, hvor ingen Konsul er, af Øvrigheden paa Stedel, samt med behorige 
Reviser for, al liverken Mæslinger, Kopper eller andre smitsomme Sygdomme ere 
herskende paa del Sled, hvorfra Skibet er afsejlel, eller blandt Mandskabet, hvilke 
Bevisers Riglighed ligeledes skal være nlleslerel af den danske Konsul eller Øvrig
heden paa Sledel.

For hver Klasse af disse Allestationer tilkommer der den danske Konsul 6 Skil
ling pr. dansk Kommercelæsl af Skibels Drægtighed.n)

Skibe, som frn indenlandsk Sted udgaa lil Færo, skulle ligeledes være forsynede 
med behorige Sundhedsattester, hvorimod den udgnaende Toldseddel0) -  
Iræder i Stedel for Varefortegnelsen.
Saa snart et Skib er indkommet i en af de i § I nævnte Havne, og forinden noget 
udlosses af eller indlades i summe, har Skibsforeren at melde sig i Thorshavn hos 
Landfogdeit og i de ovrige 6  Havne hos vedkommende Sysselmand,7) til bemeldte 
Embedsmænd at aflevere de ovenfor nævnte Skibspapirer og, efter at disse ere be
fundne i Orden og derom forsynede med Paategning, at erlægge den befalede Læslc- 
ufgifl.fi)

Skibsforeren har derhos under sin Haand at lilslille vedkommende Oppeborsels- 
bcljent en Angivelse uf generell Indhold over Skibet, dels Drægtighed og Ladning/1)

Skulde Skibsforeren ikke være forsynet med rigtige Skibspapirer eller behórigl 
Sundhedspas, skol vedkommende Embedsmand være berettiget Lil at anstille og navn
lig al underkaste Besætningens Sundhedslilsland den fornodne Lndersbgelse. og er 
Skibsforeren forpligtet til i det hele at holde sig de Forskrifter cflerreltelig, som af 
Øvrigheden ^ives til Afhjælpning af de forefundne Mangler.10) Ligeledes kan Oppe- 
borsclsbcljenlen, naar han formener, at Læstedrægtigheden ej er rigligen unjjivet, 
foranledige Skibet maalt, hvortil Amlet uden Ophold skal træffe fornoden Foran-

1) Altsao opsaa for Aí(tifl <‘íter Lov (Nr. 44) 30, Marts 1892 §  14.
2) Opha vet Ved Lov (Nr. 70) 7. M aj 1881 § 1.
8)  Jfr . Lov fox, Ftu roorne Nr. 342 af 23 Dec. 1932 om Afskaffelse of SumiliccLpay.

§ B, ]«le Stk ., forsaavidt angaar Bestemmelsen om Varelortegnelí*: opliícvcl ved Lov Nr. 95 
af 25. M arls 1933 om Statiífik .

r’) B tregnts nu med 6 Øre pr. Ton af Netto-Draifitighedcn, s-u Afgiftsreglcment Nr, 224 af 
26. Sept. 1932 Pt. *16.
I.ov for Færoerne Nr. 95 af 25. Marts 1933 om Statistik ophitver Beslemmelncn uin, a l Tolil- 
sedlcn lra:der i Sledel for VnreforlcgnelM'n.
Jfr . Bck. 25. Februar 1H97 g 5.

“j  Jfr . liu Lov (Nr. 44) 30. Marta 1H92 g 14.
”)  Ophfcvct ved Lov Nr. 95 af 25. Marts 1933.

l°) Jfr. Lov 177 of 1. April 1921.
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slukning.1) Imidlertid bliver Læsleafgiflen aL erlægge í Henhold til Skibspapirerne 
og Udlosning al tilslcde. Dersom Maalingen giver del Besullut, al Læstedrægtighcden 
i j er "tíirre end den, Skilís|)a])irerne udvise, afholdes Udgiflen ved Maalingen af del 
offentlige, i modsat Fald af Skipperen, der da liar at efterbetale det manglende. For 
den riglig erlagte Læsleafgifl meddeler Oppeborselsbeljenten Skibsforeren kvittering, 
og er denne Kvittering Hjemmel for Skipperen lil paa denne Kejse, inden lian for
lader Øerne, al anlobc en eller flere af de andre færoske Havne uden al betale Læste- 
afgift.2 ) Naar Skibel efter al have klareret i en af de i § I nævnte Havne, unldber 
en anden af disse Havne, bliver Tilstaaelsen for de rigligen erlagte Afgifter al forevise 
i Thorshavn for Landfogden og i de ovrige Havne Tor vedkommende Sysselmand, og 
af disse Enibedsmænd al íorsyne med Paategning om Furevisningen, men anlobes et 
udenfor bemeldte Havne beliggende Sled, vil Tilslaaelsen være ul forevise for den 
der ansatte Karantæneopsynsmand.3) Forinden saaduti Forevisning og Paategning 
bar fundet Sled, maa aldeles ingen Handel drives fra Skibel hverken ved Salg eller 
lndk< b,

Paa hvert Sled. hvor noget er ladel eller losset skal til vedkommende Oppcbór: els- 
betjent indsende Beretning derom.1)

9 Den Toldfrihed, *om hidtil har været lilstauet Færoerne, skal tndlil videre ved
blive suavel for de Varer, som fru el indenlandsk Sled udfores lit bemeldte Øer. som 
n.iur íæriiske Varer indffires lil el andel indenlandsk Sled, og skal derhos den Afgift 
af 1 i iO . som hidlíl er blevel erlagt ved færiiske Varers UdTorsel fra Danmark lil 
Tremmede Steder, Tor Fremtiden bortfalde. Saa skal og Tilkóbsafgiflen forblive ukræ- 
vet for Skibe af 10 Konimercclæsters Drægtighed og derunder, som anskaffes fra 
Udlande! for at anvendes lil Fiskeri og Varefursel mellem selve Færoerne, saa længe 
de finde suadaii Anvendelse.r')

10 Hel Lil al drive Handel1’) paa Færii skul tilkomme enhver, som der holder Dug 
og Disk,*) som er 25 Aar gammel,H og af npteilel Hygte. Dog skul den, som ugler 
at nedsætte sig soru Handlende, i Korvejen hos Sorenskrivereti11) erhverve el Anlagel- 
sosbrev Lil at mualle elablere Handel paa det af ham opgivne Sled. For el suadanl 
\ntugelscsbrev erlægges lil Sorenskriveren11) 2 Hdl. Higsmonl.111)

11 Overtrædelser af fte ovenfor givne Forskrifter om, hvorledes der skal forholdes 
vsd Besejlingen af Færoerne, ved Lossen, Laden og liandel med Øerne, slraffes, for 
saa vidl de ej udgiíre en sus regen grovere Forbrydelse, ;-uasoni Bedrageri eller For
falskning. med Boder fra 10 til 100 Hdl., der i Gentagelsestilfælde fordoble:.. For disse 
Biider hæfter saavel Skib som Ladning, og kan der uf den sidste ved Auktion sælges 
san megel, som beltoves lil iVlnlklens Udredei-e og Dækning uf Omkostningerne, For 
undre Overtrædelser af denne Lov. navnlig for uberettiget Handel i Almindelighed, 
budes fiir l̂e Gang fra 5 til 20 lídl., anden Gang fra 10 til 10 Hdl.. tredje Gang og 
fremdeles fra 20 til 60 Hdl.

12 De Fremmede, som besejle Færoerne, ere i iivrigl pligtige Lil at relle sig efler 
de i Landet gældende Love, og er det Puliliets Pligl ul vaage over denne Lovs Ovcr-

En snadati Efteimuoling vil dur, navnlig efler nt I tiest eufttifleit er ujiliu-vi l, ikke lettellg !>li\e 
Spiirgstuual em at foretage olene af Hriisvu lil a fg ifte«  (S  Øre pr. Ton, Loi 30. Mnrts 1H92 
S 14).

*’) J ír . mi Lov (Nr. -|Jt 30. Murls 1H1J2  § 1!.
B) Se lirk. 25. rd irtm r 1KÍÍ7 S (i,
*) Opha vet ved Lov Nr. D5 af 25. Mari.s
s)  Hólge L»v (Nr. 321 t l .  Marts 1ÍPJ2 skn! § 9, sidste l’ kt., affattes saaiedc^: jSkilio , som an

skaffes fra Udlande) for at anvendes til Vnrefiirsel mellem selve l 'ic r á tn c  eller Fiskeri, fri - 
luges fur Tilkólisnfgift. Gaa de uvur lil at benyttes puu anden Maade, liliver Tdk<>l>snígi(l at 
erlaígj!« efler de for del ovrig« Kongerige gældende Kegler.«

®) Cfr. S 4 2. Stk. i I.ov for KVeriicrm Nr. 115 af 4. April l ‘J2K oui Tnrlnul moil nt drive Kr- 
liverv med hemsende Drikke m. lu.
Jfr . Justm . Skr. 13. Ju li 1H63,

*0 \l Justin. Skr. 3. Ju li IttøS frenijáiar, at 2”v Aar* ikke er ensbetydende med Mvndiglied 
Nu Ulldfngden ifíilgi; L w  (Nr. 701 í. Maj IttHl § 2.

*■’) lítilge aidstaufiirtu ilestiMiunelíe ug LI. Nr. 21 af 21. I’clir. 1050 er Geliyrel 200 Kr.
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holdelsc i del hele og al forfolge Ovcrlraideiser af samme som offentlige Politisager. 
De Idomle Roder Itlfalder Amtels Fattigkasse.

13 Privale Sager mellem de fremmede, der bcsoge Færoerne, og Øernes Beboere, 
tom opstaa i Anledning af den i denne Lov omhandlede Handel og Skibsfart, ville, 
naar nogen af Purlerne det begære, være al behandle ved Ekslraret linder dc for Sti- 
og Gæsterets-Sager forskrevne Former.

14 Alle om Handelen paa Færoerne udgivne Lovbestemmelser skulle, for saa vidl 
de ikke ere bekræftede ved nærværende Lov, være ophævede fra 1. Januar 1Í356, dog 
med Undtagelse af Beslemmelserne om Maal og Vægt.1)

15 El Aftryk af nærværende Lov, om forniidenl i engelsk eller hollandsk Over
sættelse, bliver af Karanlæneopsynet ved Ankomsten lil Færoerne al meddele de Skip
pere, som ej dermed ere forsynede.

5. Juli JUSTM. SKR., hvori udtales, at del, efter at Færoerne ifólgc Valgloven 
af 29. December 1850 ere repræsenterede paa Rigsdagen, og Grundloven saaledes 
fuldstændig er truadt i Kraft for bemeldte Øer, ntaa antages, at de af Rigsdagen ved 
tagne og af Kongen stadfæstede Love ogsai« ere gældende for Færoerne, naar der ikke 
i Lovene selv findes nogen udtrykkelig Bestemmelse om det modsatle, og at saalede 
Bestemmelserne i kgl. Resol. 6, Juni 1821 herved ere bortfuldne. Ministeriet beordrer 
i Henhold hcrlít dc i Aarcnc 1852 -51 udkomne Love tingiæsle paa Færoerne.

28. Jan. 1856 LOV ANGAAENDE BRANDVÆSENET I THORSHAVN PAA 
FÆ RØ ERN E")

l 3) f Tliorslmvn og paa den Grund, som regnes lil Byen, maa hcrefler pua forhen 
ubebyggede Pladser ingen ny Bjgninger opfores, medmindre Gaden faar en Bredde 
af i det mindste 12 Alen og Afstanden fra de uærmesl omkringliggende Huse og 
Bygninger bliver 6  Alen, medmindre Gavlen mod Naboen opfóres som Brandmur; i 
dette Tilfælde kan Bygningen opfíires i Skel.

2-1) Ved Opforclsen af Skorstene bliver det at iagtlage, at den nedenste Del af 
samrnc fra Arnestedel og indtil Loftet stedse er forsvarlig opmuret af Mur- eller 
Kampeslen, men fra Loftet og opad kunne de fremdeles som hidlil opfíires af Bræder,
I saadunne af Bræder opforle Skorstene maa alene bruges Torv eller Slenkul til 
Brændsel. Dog lillades det hidvaanerne undtagelsesvis i dem at brænde Brænde for 
at roge Kod eller Fisk, men alene under den Betingelse, al der liaves el níije og uaf
brudt Tilsyn med Ilden, samt al det forud er anmeldt for Laudfogden.

3S>) De. som haver Bagerovne, skulle være forpligtede lil at holde disse forsynede 
med stærke og forsvarlige Mure. Naar der ved Bagerovne forefindes Mangler, kun 
Landfogden forbyde vedkommende at benylte bemeldte Ovne, indtil de forcfnndnc 
Mangler ere afhjulpne.

4 lid eller Gloder niaa ikke bæres fra et Hus til el andel, enten over Gaard eller 
Gade, under aaben Himmel, medmindre del sker i cL lillukt Kar.

5 Ingen maa ryge Tobak paa Steder, hvor Hor. Hamp, Ho, Hóvlspaancr eller 
andre lignende Genstande, som haslig kimne fænge Ild, ere henlagle. I lige Maode 
maa ingen ryge Tobak imder aubcn Himmel i Nærheden af Hóslakke, uden al Piben 
er forsynel med HæUo, Ligeledes skal al Skydning paa Gaderne i eller nær ved nogel 
Hus være aldeles forbuden.

6 Ej beller maa der slóbes Lys, smeltes Talg eller deslige, brændes Tran saml 
koges Tjære. Beg og Fernis om Natlen. hvorimod saadanl alene maa ske om Dagen 
under lagllagelse af fornoden Forsigtighed.

7 1 Byen maa der ikke lorres Korn paa Kiille eller Sodn. Saadanl maa kun finde

>) Justin. Skr. 18. Juni 1H57.
2) Jfr . Lov (N r. 71) 7. Mnj lBBl § S »g \nord 13. August IBBti.
8)  Snm a-ndrrt ved LI. Nr. 20 uf 24. Apr. 1952,
( ) Ifr. tttiL Anordning § §  1, 2, 3 og f.

Jfr. unL Anordning § 1, sidste Pkl.
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Sted i Huse, som ligge i tílborlig Afstand fra Byen, efler Landfogdens nærmere Be
stemmelse.

8 Bodkere, Snedkere og andre, som med Træ og Spaaner omgaas, skulle straks 
bortskaffe de Spaaner, som falde ved deres duglige Arbejde, til el sikkerl og afsides 
Sted, hvor ingen Ild eller Lys kommer.

9 Alle Husfædre og Husmodre biir have Indseende med, at deres Born og Tyende 
forsigligen omgaas med Itd og Lys, og til den Ende især paase, at Lys ikke klines 
paa Vægge, Borde, Bænke eller noget andet saadant Sted, al ingen indfinder sig med 
Lys paa Lofter eller andre farlige Sleder uden i lillukte og velforvarede Lygter, saml 
at Torveaske ikke udkastes, forend den er ganske kold eller vel gennemvædet med 
Vand.

10 Alle, som imodtage fremmede, der ankomme lil Thorshavn, skulle gorc de 
fremmede bekendte med foranforle Bestemmelser.

11 Til enhver Embedsbolig skal for Statskassens Regning anskaffes en Stige og 
en stærk Brandhage, forsynet med en Jærnkæde, 3 Alen lang, og 2 å 3 Slykker Tov 
paa 12 á 16 Alens Længde, hvilke Stiger og Brandhager med Tilbehor stedse skulle 
forblive ved Slederne.

13 Amtmanden1) har det ðversle Tilsyn med Brandvæsenel. I ovrigt paaligger 
det Landfogden som Politimester noje at paase denne Lovs Efterlevelse og .navnlig at 
fore Tilsyn med Brandredskaberne. Saa har han og, naar Ildsvaade opkommer, at 
overtage Kommandoen derved og træffe saadanne Foranstaltninger til Ildens Dæmp
ning, som han anser at være de hensigslmæssigsle.

14 Til sin Assistent antager Landfogden en Mand, som han derlil finder duelig, 
ligesom han ogsaa lil de vigtigere Betjeninger saavel ved Sprojterne som ved Brand
væsenets ovrige Forretninger udvælger dem, som han derlil finder bedst skikkede. 
Ingen kan undslaa sig for al modlage delte Ombud.

15 Alle de af Byens Tndvaanere, som dertil maalle findes dygtige, skulle være 
pligtige lil efter Landfogdens Ordre at mode tvende Gange aarligen for at oves i al 
omgaas med Sprojterne og ovrige Brandredskaber.

16 Naar Ildsvaade opkommer, skulle alle arbejdsfore Mandfolk i Byen være 
pligtige al mode ved Brandstedet og der udfore alt, hvad dem af Brandinspektoren 
tller hans Assistent befales,

17-) De Udgifter, som Brand redskabernes Vedligeholdelse medfiirer, udredes af 
Thorshavn Indvaanere i Forhold til Bygningernes Værdi efter en af Landfogden 
forfattel og af Lagtinget approberet Ligning.

18 Alle Forseelser imod de i det íoregaaende anforle Bestemmelser saml over
hovedet al uforsigtig Omgang med Ild og Lys blive, for saa vidt Forseelsen ikke 
maalle være af den Beskaffenhed, at en storre Straf kan finde Sled efter de alminde
lige Love. navnlig Forordningen af 26, Marts 1841, jfr. Lov af 20. Februar 1852,u) 
at anse enten med Boder, der efter Omstændighederne og dens skyldiges Sland og 
Vilkaar ansæltes for forsle Gang begaaet Forseelse fra 16 Sk, lil 5 fídl., og i Gen
tagelsestilfælde fra 82 Sk. lil 10 Rdl. eller, hvor særdeles skærpende Omslændigbeder 
ere til Siede, rned Fængsel paa Vand og Brod,4) uden Hensyn ti), om Forseelsen 
har bevirket nogen Skade eller ikke.

19 Enhver Overtrædelse af denne Lov behandles ved Politiretten efler de for 
offentlige Politisagers Behandling foreskrevne Regler.

20 Alle andre Sager, som ellers behandles ved en Brandret, hvor en saadan er or
ganiseret, saasom Undersøgelse af hvorledes en Ildsvaade er opkommen, eller hvilke 
Uordener under en Ildebrand have fundet Sted, in. v., skulle ligeledes benhore under 
Politirettens Behandling og Paakendelse,

21 De Mnlkter og Strafbíidcr, som falde efler denne Lov, indkasseres af Land

*) Nu 1-flinJssiyrvt.
- )  .Ifr. Lgv om Itycu TlTorsbavns økonomiske Bestyrelse af 16. Fcbrmir Itíftð §  17 og Lov 126 

af 27. Maj 190«.
n) Se nu Strafíclown: 20 Kapilt.l.
)  Fænfescl paa Vund og Briid t:r opliitvcl ved Slraffdovcn nf 1930,
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fogden og anvendes efLer lians aí Amtmanden1) approberede Forslag dels til Belon- 
ning for tlem, som maatte vise fortrinlig Flid og Virksomhed ved cn opkommen Ilds- 
vaade, dels til Understottelse for dem, som ved en saadan Lejlighed blive beskadigede 
paa Forlighed eller Lemmer. —

2S Forordningen af 22. Marls 1784 om Brandvæsenet i Thorshavn bliver herved 
aldeles ophævet.

28. Jan. -  LOV OM OPRETTELSEN AF EN BYGNINGSK0MM1SSI0N 1 
THORSHAVN.-)

1 Der skal i Byen Thorshavn opretles en Bygningskommission, bestaaende af Land- 
fogdcn. trendc af Byens lndvaanere blundt dens Husejere under Ledelse af Laud
fogden valgte Mætid3) samt en af Byens Indvaanere, som dertil beskikkes af Amt
manden.4) --------------

3 Bygningskommissionen skal. saa snart dens Medlemmer ere valgte, forfatte en 
nojaglig Fortegnelse over de paa Byens Grund værende Vaaiiuse saml over de til hvert 
cnkcll uf disse horende Udhuse og ubebyggede Pladser med nojaglig Angivelse af 
hver enkelt Bygnings Værdi og Sliirrelsen af hver Bygnings Grund og Stíirrelse af dc 
ubebyggede Grunde, hvilket all af kommissionen nojaglig skal indfores i en dertil 
indrettet Protokol. Efter al denne Forlegnelse er affatlet, skal Kommissionen fojatle  
en Plan til, hvorledes Byens Gader, offentlige Pladser o. s. v. efterhaunden skulle 
reguleres. Denne Plan skal derpaa, efler af Amlmunden'1) at være approberet, i Tidens 
Liib siiges realiseret. Udgifterne Lil Anskaffelse af den forannævnte Protokol, saavel 
som af de flere Protokoller, Kommissionen maulle finde nodvendige til dens Forhand
linger og Korrespondance, skulle forelobig, indtil Byen erholder eu egen Kasse, 
udredes ved en Ligning efter de i § 8 foreskrevne Regler/')

4 Naar nogen vil bebygge en nu ubebyggel Plads, skal saadanl forsi anmeldes for 
Kommissionen. Denne skal derpaa undersoge, orn Pladsen, efter samtlige tilstede
værende Forhold og na\nlig efler den i § A nævnle Plan, egner sig lil Bebyggelse. 
Kommissionen har derefter paa Amids4) nærmere Approbation at bestemme, om 
Pladsen maa bebygges eller ej, og i bekræftende Tilfælde at faslsætle den Linie, som 
biir gives Bygningen til Gaden, og de flere Regler, som samme i Henseende lil 
Sikkerhed mod Ildsvuadc, offentlig Orden og Lovlighed saavel ved Rygningens ind
vendige som udvendige Bygningsmaade finder forni>deníT al der iagttages. Paa 
samme Muade skal forholdes, naar uogen af de i Byen nuværende Bygninger ned
rives for aldeles at ombygges.

5 Ved Opforebe af nye Vuunhuse paa forhen ubebyggede Pladser skal del iiojc 
paa.'-e?., al de i Lov angaaende Brandvæsenet for Thorshavn aí 28. Janilur 1856 §§
1. 2 og S foreskrevne Regler angaaende Bygningsmuadeii Iagttages. Dog skal delte 
ikke lære lil Hinder for Opforelse aí Slukiller eller undre saadanne Indhegninger, 
som i Tilfælde af ildsvaadc lutrlig kunne nedrives.

Naar det til storre Sikkerhed i Henseende lil Ildsvaadc eller for al skuffe cn 
bekvemmere Færdsel eller af Hensyn lil den offentlige Orden anses iiod ven digt, al 
en Gade gives storre Bredde, eller at cn offentlig Plads udvides, skal enhver, som 
ejer cn ubebygget lil Guden slodende Plads, være pligtig lil al afslaa sua megel af 
sin Grund til Gaden, som muutte anses forniidenl, ligesom ogsaa Ejerne af \ed- 
kommende Bygninger skulle \ed Ombygning være forpligtede lil al indrykke samme 
efler Behov, begge Dele mod cn Godlgorelse, iom fuslsælles op udredes efter dc i 
denne Lovs § 8 givne Regler.7)

Ni) l.umh.ílyivi.
-) J lr . Lov (N r. 71) 7. M aj 1HHI §  5 uy Anordning 13. August 1886.
•’í J f r .  Luv om llycn Tlm rslinviis (ikonniniskf; r*rls«; 27. M nj 1908 §  27.

Nu Landsstyret.
fl) ,lfr. unf. Lov uf 1908.
" )  J f r .  Lov (N r. 691 7. M uj IHIIl
7)  Jfr . Loven uf 1908.
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7 1) Kommissionen skal fore Tilsyn saavel med uHc Bygninger, medens dc ere 
imder Opførelse, som med de ældre, naar der forelages Hovedreparationer, og har 
den noje ul paase, at vedkommende strengt rette sig efler de dem gtvne Forskrifter.

8 Naar nogen af de i Thorshuvns By værende Byggegrunde ifolge Bestemmelsen í 
§ 0 mau afgives lil offentligt Brug eller del bliver nogen forment aller at bebygge en 
saadan, skal der tii Ejeren af Grunden give.-s en Godlgorelse for det Tab, som ban 
derved vil lide, hvilken Godlgorelse skal fastsætles efter en billig Bedommclse af 
Ryggegrundens Værdi og ovrige tilstedeværende Forhold og Omstændigheder, Godl- 
gorelseu beslemmes af BygningskommUsianen og approberes af Amtet, hvorefter den 
saavel som de i § 'i  ommeldte Udgifter tilvejebringes ved en Paaligning paa Byens 
Indvaancre i Forhold til Bygningernes Ya;rdi2)

10 Dersom nogen, som agter al opfore nogen ny Bygning eller ved en ældre Byg
ning at gbre Forandringer eller forelap.e Hovedreparalioner, begynder paa Arbejdel, 
inden han desangaaende har gjorl AnmeldeLe for Bygningskommissionen og ind
hentet samme med Amtets1*) Approbation forsynede skriftlige Bestemmelser, om og 
efler hvilke Regler der maa bygges, biir ■'aavel han som vedkommende Haandværks- 
mund, der íoreslaar Arbejdet, jjode fra 5 lil 25 Rdl. lil Stedets Fattigkasse efter Politi
rettens Kendelse, og maa Ejeren derhos taale, al Bygningen, for saa vidt den ikke 
cr indrettet efler de Regler, som Kommissionen finder, nt derved burde have værel 
iagttagne, for hans Regning nedrives. I ovrigt bor Landfogden, saafremt han bringer 
i Erfaring, at der begyndes paa et Bygningsarbejde, hvortil Kommissionens Sam
tykke bchoves, uden at samme er indhentet, straks forbyde, at der med samme videre 
forlfares. Naar nogen ellers gor sig skyldig i Overtrædelse af de ham af Kommissionen 
eller Amlmanden^) i Henhold lil de foranstaaende Bestemmelser meddelte Forskrifter 
for en Bygnings Opforelse eller Istandsætlelse, vil en lignende Mulkl være at anvende, 
dog saoledes ut samme kun, efter Sagens Rekaffenhed, yderligere nedsættes indtil 2 
Rdl., hvorhos den Del af Bygningen, som ikke cr indrettet efter de givne Regler, kan 
nedrive;.

16. Febr. —  TYENDELOV FOR FÆRØERNE.
1 Den, der hur fyldt sil 18 Aar, kan gyldigen borlfæsle sig som Tyende. Paa 

yngre Personers Vegne sker saavel Indgaaelse som Opsigelse aí Tyendeforholdet af 
Forældre eller andre foresatle, der dog kunne bemyndige den paagældende til selv 
pl góre delle. En for en umyndig indgauel Tyendekontrakt kan ikke være forbindende 
for Tyendet længere end, at det efter al have opnnuet en Alder af 18 Aar, kan med 
sædvanlig Varsel, {§  40) opsige Tjenesten til den forsle almindelige Skiftelid (§ 11).

2 Bevilling til at være Fæstemand kan meddeles af Øvrigheden paa ethvert Sted, 
hvor der viser sig Trang lil at have en Fæstemand. Øvrigheden fastsætter en passende 
Betaling, som den af summe beskikkede Fæstemand mau tage for sine Forretninger, 
og meddeler ham de fornodne Forholdsregler.

'■i En Fæstemand skal Iroligen meddele dem. sont ved hans Medvirkning ville an
tage el Tyende, hvad han veed om delles Brugbarhed og andre Egenskaber. Anbefaler 
han som brugbart eller lilforladeligt el Tyende, om livilkel han veed, at det har vist 
sig uduelig) eller er ftindel \ Utroskab, skal ban, foruden at erslatte den Skude, som 
Husbonden derved lider, bode fra 5 lil 20 Rdl., og knn efler Omstændighederne, hvis 
han har Bevilling som Fæslemand, dommes lil at have denne forbrudt, hvilken sidsle 
Folge allid indtræder, naar han anden Gang findes skyldig i samme Brode.

4 Forleder en Fæstemand et Tyende til ol forlade dels Tjenesle for at anlage en 
anden, skal han straffes paa samme Maade, som cr besleml í § 3.

5 Ønsker nogen sin Tjeneste som Tyende ophndt ved Kirkestævne paa Landet, 
fkal Degnen eller Kirkelæseren forelage suadan Opbydelse uden Belaling.

’ ) J/r. Anordn, 13, August 1886 § 11,
a) Jfr . Laven n( 19ÍW.
3)  Nu Landsstyret.
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8 En afsluUel Overenskomst om Tjenesteforhold er bindende for enhver af Par
terne, uden Hensyn til, om Fæstepenge ere givne eller ikke. Ere Fæstepenge givne, 
afdrages de íkke i Lonnen, medmindre anderledes er vedtaget.

7 Slorrelsen og Beskaffenheden af den Lon og andet Vederlag, som Tyendet skal 
have íor sin Tjeneste, beror ganske paa Overenskomst. Er derom inlel vedlagel mel
lem Purterne, da skol Tyendet have ei sandaiU Vederlag, som pau det Sled, hvor 
Tjenesten udfores, er almindeligt for et Tyende i lignende Stilling, Hvad i saa Hen
seende er Regel, afgcires af Politiuvrighedeu.

8 Den visse Personer af Bondestanden hidtil paahvilende særegne Forpligtelse til 
ul tage fast Tjeneste bortfalder for Fremtiden. Tjenestetidens Varighed beror pua 
Overenskomst; dog skal det, naar Kontrakten er indgaaet paa flere Aar, eller under 
snadanne Betingelser, at Tyendet derefter kan blive bundet paa flere Aar, staa i 
Tyendets Magt, imod at betale Husbonden saa meget, som Lonnen udgiir for et halvt 
Aar, at opsige Tjenesten med et halvt Aars Varsel lil en af de almindelige Skiftetider.

9 Er ingen vis Tjenestetid vedtagen, anses Tyendeforholdet stiftet saoledes, al det 
med 3 Moaneders Opsigelsesfrist kan hæves lil en af de almindelige Skiftetider.

10 En Overenskomst om Tjeneste for kortere Tid end 1 Mnaned, uden at For
længelse, naar Opsigelse undlades, skul indtræde, henregnes ikke til Tyendekonlrakter,

11 Skiftetid for Tyende, der lager Tjenesle halvoarvis eller paa længere Tid, er, 
nuar ej anderledes vedtages, hvert Aars 1. Maj og 1. November.

12 Til den vedtagne Tid er Tyendet pligtigt at begive sig i Tjenesle og Husbonden 
pliglig at modtage samme, og ingen af Parterne kan frigore sig fra denne Forpligtelse 
ved al tilbagebetale eller overlade Fæstepengene, Hvad ovenfor og i /ivrigt i denne 
Lov er sagt om Husbond, gjælder om enhver, som holde Tyende.

t3  Kægrer Husbonden sig uden lovlig Grund ved al modtage Tyendet i sin Tjeneste 
til aftalt Tid, kan Tyendet beholde Fæstepengene, som niaatte være givne, og des
uden fordre Líin for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke over et halvt Aar, og Kost
penge ligeledes for den vedtagne Tjenstetid, dog ikke over 8 Uger. Koslpengene be
stemmes, naar deres Stiirrdse ikke er vedtagen, efler Billighed og hvert Steds Skik 
og Brug, fra 10 til 20 Sk. Itigsmont om Dagen.

14 Flytter Husbonden efler at have fæslet et Tyende og for Tjeneslelidens Begyn
delse, længere end 1 Mtl bort fru det Sted, hvor Tjeneslen efter Aftalen med Tyendet 
forudsættes at skulle tiltrædes, er Tyendet ikke pligtigt at overtage Tjenesten og har 
Het lil at beholde Faistepengene, Er Husbonden flyttet fra Færoerne, kan Tyendet 
endvidere fordre Lon for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke for mere end et halvt 
Aar. Hvis Tyendet ikke L Uger for Tjeneslens Tiltrædelsestid er underrettet om sidst- 
nævnle Flytning, tilkommer det endvidere Kostpenge efter § 13 for den vedtagno 
Tjenestelid, dog ikke over 8 Uger. Naar el Tyende gnar i Tjenesten, uaglcl Husbonden 
er flyttet fra del Sled, hvor den skulde tiltrædes, skal Husbonden helule de Tyendet 
derved foraarsagede Flytnrngsomkostninger.

15 Husbonden kan af folgende Grunde nægte at modluge et fæstet Tyende, med
mindre lian allerede ved Antageisen har kendt Grunden: 1) naar del i Liibet af del 
sid ste  Aar for Tjenestens Tiltrædelsestid har været idomL Fængselsstraf for en for 
sællig Lovovertrædelse;i) 2) naar det i sin senesle Tjeneste har gjort sig skyldig i 
Foruasrmelser i Gerning mod Husbonden eller de lil hans Familie horende Personer; 
-t) naur der er Born i Husel, og Tyendet i en foregaaende Tjenesle har forledet Huseta 
Biirn lil slette Handlinger; 1) naar del mangler de Færdigheder, der ved dels Anta
gelse bleve forlangle, og som del udLrykkeligen har angivel al besidde; 5) naar det 
har nogen smitsom eller væmmelig Sygdom; 6 ) naar det formedelst Sygdom eller 
Legemsskade er uskikket til at udfore sit Arbejde, eller naar el ugift Tyende er frugt
sommeligt; 7) naar det ved sin Antagelse har skuffet Husbonden med falsk Skuds- 
maul. Husbonden har i saadaune Tilfælde inlel al betale Tyendet og kan forlange 
de givne Fæstepenge tilbagebelulte.

Som a-ndrfl vtrd Lov Nr. 80 nf 15. Mnrts 1939 §  32,
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16 Kommer Tyendet ikke i Tjenesten den fostsatte Dag, er Husbonden berettiget 
til at antage et andel Tyende. Indfinder imidlertid det udeblevne Tyende sig i Lobet 
uf næsle Dag, elier, hvis Udeblivelsen ikke kon tilregnes det, og Kontrakten cr ind- 
guaet paa et lialvt Aar eller længere Tid, inden Forlob af 8 Dage, og i iiegge Tilfælde 
intet andel Tyende i dets Steder endnu er antaget, er Husbonden pligtig ul modtage 
del. Indfinder del sig forst senere i Tjenesten, beror det paa Husbonden, om han vil 
modtage del eller ikke.

17 Et Tyende, der kommer for sent i Tjenesten, men dog modlages i denne, laber 
Ret til sao stor De! af Lon og Kostpenge, som skurer til den Tid, i hvilken del er 
udeblevet, og sko! desuden, hvis Udeblivelsen kun tilregnes det, bóde for hver Dag 
af samme I/í> Rdl. til Politikassen, hvilke Biider kunne indeholdes i Loimen.

18 Det Tyende, som uden nl være hindret ved Sygdom eller anden lovlig Und
skyldning ikke indfinder sig i Tjenesten i rette Tid, skal, naar Husbonden af den 
Grund lovligen vajgrer sig ved at modtage del, eller det aldeles udebliver, tilbage
betale Fæstepengene, erlægge til Husbonden sau megel, som den betingede Lon udgor 
for Halvdelen af den vedtagne Tjcnsietid, dog ingen Sinde for længere Tid end et 
halvt Aar, og biide fra 2 til 20 Rdl. Kun under særdeles formildende Omstændig
heder tnaa de Biider, som idommes Tyendet, være mindre end halvL imod del Beliih, 
dei forbrydes til Husbonden.

19 Hliver el Tyende uden egen Briide ude af Stund til at tiltræde Tjenesten, da 
er det kun pliglig at tilbagebetale Fæstcpengene.

20 Holder en Husbonde ulovligen et Tyende lilhagc i Tjenesten efler Skiftetiden, 
skal han, suafremt andre Love ikke efter Gerningens Beskaffenhed medfðre storre 
Straf, biide fra 5 til 50 Rdl. og give Erstatning for den Skade, som dcTved foraar- 
sages. Hindrer han Tyendet fra ul komme i relle Tid i en anden Tjeneste, som det 
har paatugel sig, op denne derved tabes, skal han til Tyendet betale, foruden Beliihet 
uf tilbagebetalte Fæstepenge, sua megel, som Tyendet, hvis det vor blevel bortvist 
fra den paalugne Tjeneste, skulde haft i Loii og Kostpenge efter Bestemmelsen i § 13, 
og lil den anden Husbond, der havde fæstet Tyendet, erlægge halvL saa megel, som 
den af ham lilsagte Lon udgíir for den vedlagne Tjenestelid, dog ingen Sinde mere 
rnd Liinnet belober for et halvt Aar.

21 Kan Tyendet bevise, at Husbonden i det stdsle Hulvaar, forend Tyendet skal 
tiltræde Tjenesten, har mishandle! eller sullet sit Tyende eller siigt ol forlede det til 
forbryderske eller usædelige Handlinger, kan Tyendet, dersom det derom vor uvidende 
paa den Tid, da det paatog sig Tjenesten, ikke tilpligtes al gaa i denne, men det skal 
dog, hvis del udebliver, tilbagebetale de modtagne Fæstepenge.

22 Om el Tyende endog har ladet sig fæste til en vis Art af Tjeneste, skal det dog 
være pligligt ul deltage i anden til dets Stilling og Evner passende Gerning, som Om
stændighederne kunne fordre, navnlig naar de, der skulde have udfort samme, ved 
Sygdom eller andet Forfald ere for en Tid forhindrede deri, ligesom det i Alminde
lighed efter Evne bor fremme Husvassenels Bedsle, Elhvert Tyende maa underkaste 
sig den huslige Orden ho> Husbonden.

23 Uden Husbonden-. Samtykke er Tyendet ikke befiijet til at lade sin Tjeneste 
udfore af andre.

24 Heller ikke maa Tyendet uden Husbondens Tilladelse forlade Huset i egne An- 
tiggender, eller blive borle længere end tilladl.

25 Al den Skade, som Tyendet paafíirer Husbonden nf Forsæt, Uagtsomhed eller 
Mangel paa nogen særegen Art af Dygtighed, der udkræves til hestcmle Forretninger, 
hvortil Tyendet har ladel sig anluge, skal del erstulle, og Erstatningen kan af Hus- 
hondi n indeholdes i Loniien.

26 For Ulydighed mod Husbonden eller den, >om pau Husbondens Vegne kan be- 
fule over Tyendel, skul delte biide fra 1 til 10 Rdl. For Trods og for Opsætsighed 
skal Tyendet dommes enten til lige Boder eller til simpelt Fængsel eller Fængsel paa
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Vand og Brod1) i indtil 5 Dage. For fornærmelige Ytringer anvendes de samme 
Straffe, og for Modstand eller Fornærmelse i Gerning Fængsel paa Vand og Brod 
Fra 5 til 20 Dage, for saa vidt der ilcke efLer andre Love er forskyldt en storre Slruf.

27 Huslugl er del mandlige Tyende underkastet, indtil det bliver 18 Aar, og del 
kvindelige Tyende, indtil del bliver 16 Aar gammelt. Naar Huslugt anvendes paa el 
saadanl Tyende for de i § 26 nævnte Forseelser, bortfalde de sammesteds fastsatte 
Straffe.

28 Kommer Tyendet i Fængsel, uden at saadanl kan lægges Husbonden lil Last, 
og dets Tjenesle ikke straks opitiirer, tuber del Fordring paa Liin for den Tid, Fængsl
ingen varer.

29 Husbonden er pligtig at belale Tyendet Ltin paa de Tider, som i saa Henseende 
mellem dem ere vedtagne. Har ingen Aftale fundet Sled angaaende Betalingstiden, 
forfalder Lbnnen lil Belaling for det Tyende, der er fæslel halvaarsvis eller paa læn
gere Tid, til de almindelige Skiftetider, hver Gang for det sidst forlobne Halvaar, og 
for el Tyende, som er fæstet paa kortere Tid, ved Enden, saavel af den oprindelige 
vedtagne, som af den ved Kontraktens Fornyelse senere af Tyendet pautagne Tjeneste
Lid.

30 Husbonden kan ikke ved nogen kontraktmæssig Overdragelse, liden Tyendets 
Samtykke, give det en anden Husbond.

31-) Paaíores Tyendel en Legemsskade eller en anden Sygdom som Folge af utii- 
Inirligt Forhold fra Husbondens Side, saasom naar han paalægger det overanstren
gende eller noget med særegen Fare forbundcL usædvanligt Arbejde, btir han bekosle 
Helbredelsen og kan desuden tilpligtes al give Tyendet en billig Erstatning for det 
Næringstab, som del lider, efler at Tjenesten er ophort. Derhos bor han efler Om
stændighederne straffes med Boder fra 5 Itl 100 Rdl. eller med simpelt Fængsel i 
indtil l> Uger, snafremt han ikke efter andre Lovbestemmelser har forskyldt en storre 
Straf.

32a) Paadrager Tyendet sig en Sygdom ved eget utilbíirligt Forhold, maa del selv 
afholde de med Helbredelsen forbundne særegne Omkostninger, og Husbonden kan 
for saa vidl ban ikke, naar han dertil er berettiget, straks afskediger del (§ II Nr. 
11), indeholde dets Lon for den Tid, det er utjenlsdygtigt,

33̂ 1) Dersom Tyendet ellers bliver sygt i Tjenestetiden, skaF Husbonden vel belule 
det tilsagte Vederlag, indtil Tjenesten efter Opsigelse eller af anden lovlig Grund 
ophorer, men Tyendet maa selv udrede Lægelon og bære de lil Lægemidler, sasrdeler, 
Pleje og andre paa Helbredelsen anvendte Omkoslninger.

34 1̂) En Overenskomst mellem Husbond og Tyende om, al Tjenesten skal ophiire, 
saa snart Tyendet maatte blive hjemsogt af Sygdom, er ikke forbindende for Tyendet, 
og dersom et sygt Tyende enten ifoige slig Betingelse eller efter en under Sygdommen 
indgaaet Overenskomst hæver Tyendeforholdet, Frigores Husbonden heller ikke i 
Forhold lil Falligvæsenet, som Tyendet maatte falde lil Byrde, for de I denne Lov 
grundede Forpligtelser mod Tyendet.

35 El sygt Tyende kan ikke modsætle sig al indlægges i et offentligt Sygehus,
30 Bliver et Tyende sygt og sengeliggende eller angreben af smilsom Sygdom, maa 

dets Flytning ikke finde Sled, om end Fardag er kommen, eller Tjeneslen paa 
anden Maade er ophort, forend enten en Læge, eller Sognepræsten, Sysselmanden, 
en Kirkeværge eller et Medlem af Fattigforstanderskabel erklærer al formene, at Flyt
ningen kan ske uden Fare for Tyendets Helbred eller for Smillens Udbredelse. Hvis 
Husbonden overtrædende denne Forskrift, skaffer den syge ud af Huset, skal han 
straffes paa samme Maade, som i § 31 er bestemt, og desuden bære alle Omkoslninger 
paa den syges Pleje og Helbredelse.

37 Dor el Tyende, have Arvingerne kuii Fordring paa en saadan Del af Lonnen,

1) Fængsel jma Vum! og Briiii er ophævfl vi'il SlraíM oven nf 1930. 
*) Jfr . Falliglnv 10. April 189S Jj 30. 
a)  Jfr . Fattiglov 10. April ltrøS § 30.
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som kan anses fortjent, indtil Tyendet ved Sygdom blev sat ud nf Stand til at forrette 
sin Tjenesle. Begravelsesomkostningerne er Husbonden ej pligtig at betale.

38 Diir Husbonden, fortsættes Tyendeforholdet med hans Enke eller Bo, saaledes 
som del var stiftet med den afdode. Dog anses Tyendeforholdel kun som stiflel i del 
længste for et Aur, om end Kontrakten maatle være indgaaet for et længere Tidsrum. 
Ønske imidlertid de vedkommende, at Tyendet skal fratræde Tjenesten tidligere, end 
denne ellers \ilde vær ophort, da ere de heretligede til at forlange saadanl, naar de 
tilkendegive deres Bestemmelse derom iuden 1 Moaned efler Dodsdagen, og helale 
Tyendet, foruden den til Fratrædelsesdagen fortjente Lon, dels Lou for saa langt et 
Tidsrum, som Tyendeforholdet var stiftet paa, dog ingen Sinde mere end til fiirste 
almindelige Fardag, som indtræffer 3 Maaneder efter Dodsdagen, dels Kostpenge 
for samme Tidsrum, dog ingen Sinde mere end for 8  JJger efter Fratrædelsen.

39 En indgaaet Tyendekontrakl anses, saa længe lovlig Opsigelse ikke er skel 
fra nogen af Siderne, fornyet paa lige saa lang Tid, som oprindelig var fastsat, 
dog i del længste paa 1 Aar, medmindre Parterne i nogen af disse Henseender huve 
aftalt anderledes.

40 Opsigelse b o r, naar Tyendeforholdet er ^liftet, halvaarsvis eller for længere 
Tid, og ingen særlig Opsigelsestid e r  bestemt, ske med 3 Mauneders Varsel, For 
saa vidl de almindelige Skiftetider ere vedtagne, kan den senesL foregau de't 1, 
Februar og den 1. August Er Tjenesteforholdet stiftet maanedsvis, er Formod
ning for, at Tjenesten kan opsiges med 1 1 Dages Varsel til den 1. i enhver folgende 
Maa ned.

41 Uden Opsigelse kan Husbonden straks afskedige Tyendet: 1) naar det idiim- 
mes Fængselsstraf for en forsætlig Lovovertrædelse;1) 2) naar det har været hen* 
sol lit Strafarbejde; 3) naar det fængsles paa længere Tid end 8 Dage ,uden al 
saadanl kan lægges Husbonden til Last; 4 ) naar deL tillader sig Haandgribelig. 
heder eller grove, fornærmelige Ytringer imod Husbonden, hans Familie eller nogen, 
der paa hans Vegne har at befale over Tyendet, saavel som og naar det i sin senesle 
Tjenesle har gjort sig skyldig i Fornærmelse i Gerning imod Husbonden eller 
de til hans Familie horende Personer; 5) naar det nægter al adlyde iHusbonden 
eller nogen, som paa hans Vegne har al befale over Tyendel, eller viser vedvarende 
Sktidesloshed i sine Pliglers Opfyldelse; 6) naar del forforer Husets Biirn til 
slette Handlinger, eller tidligere har gjorL sig skyldigt i saadant Forhold, saavel 
som og naar det ved slet Behandling eller Skodesloshed udsætter dem for iijen- 
synlig Fare; 7) naar del mishandler Krealurer, som del skal passe; 8) naar det 
af Ondskab beskadiger Husbondens Ejendom; 9) naar del viser særdeles stor eller 
gentagen Uforsigtighed med Lys eller Ild, eller ved sin Sktidesloshed endog for- 
aarsager Brand; 10) naar del mangler de Færdigheder, der ved dets Aiilagelse 
bleve forlangte, og som del udtrykkeligen har angivet at besidde; 11) naar det 
ved Tjenestens Tiltrædelse har nogen smilsom eller væmmelig Sygdom, eller i Tje
nesten ved Usædelighed har paadraget sig en saadan; 12) naar det gor sig skyldigt i 
utugtigt Forhold med nogen anden til Husstanden henhurende Person; 13) naar 
el ugift Tyende er frugtsommeligt; I I) naar et Tyende, Advarsler uagtet, gen
tagne Gange befindes drukken; 15) naar det ved Uforligelighed med medtjenende 
forstyrrer Husets Fred og Orden, og Advarsel i sau Henseende har vist sig frugtes- 
liis; 16) naar det ved sin Antagelse har skuffel Husbonden med falsk Skudsmaal. 
For saa vidl nogen Omstændighed ,som har fundet Sled, forend Tyendet tiliraadle 
Tjenesten, efter det ovenanforle berettiger Husbonden til al borLvise Tyendel, bort
falder saadan Ret, dersom Husbonden var hekendl med slig Omstændighed, den
gang han modtog Tyendet, eller lian, hvis den omhandlede Omsta:ndighed forst 
senere bliver lium bekendt .ikke straks benytter sin Ret til inden en passende kort 
Frist al skille sig ved del.

' )  Som -i-ndret led Lov Nr 88 a í 15. Mart-. 1939 g 32. 
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42 Naar Tyendel afskediges af nogen af de i § 4 1  nævnle Grunde, kan det kun 
fordre Lon og andet betinget Vederlag i Forhold lil den Tid, hvori det har tjent. 
Det kun rferhos anses med de Straffe, som del efler de foregaaende Bestemmelser
i denne Lov eller den ovrige Lovgivning ved sil Forhold maatle have Forskyldt, 
Mimi pnalægges at udrede den i § 25 omhandlede Erstatning.

43 Uden Oj »sigelse kan Tyendel slraks forlade Tjenesten: 1) naar Husbonden 
mishandler det; 2 ) nuar han stiger at forlede det til forbryder-ke eller usæde 
lige Handlinger, eller, dersom andre til Husstanden horende Personer for e si" 
jma soadan Maade, ikke efler dets Klage lager det i behorig Beskyttelse; 3) naar 
han, hvis Tyendet skal have sin l  nderJioldning hos Husbonden, vedblivende yder 
det slet eller utilstrækkelig Kosl; 4 ) naar hun groveligen krænker dels gode Navn 
og Bygle ved ugrundede Beskyldninger; 5) nuar Tyendet ikke har kunnet erholde 
cin Liin eller betingede Kostpenge betalte til relle Tid; 6) naar Husbonden opgiver sin 
hidtil havende Bolig, og fly Iler over 1 Mi! bort fra samme eller han, uden at oj*give 
sin hidtil havende Bolig, flytter over 3 Mile bort.

44 Forlader Tyendet Tjenesten af nogen af de i § 13 under Nr. L  2 og 3 nævnle 
Grunde, skal det hove Liin indtil den Dag,hvortil Opsigelsen enten forud er given, 
eller kunde være given paa den Tid, du Tyendel beretliges til al forlade Tjenesten, 
dog i del længsle indtil forsle almindelige Fardag, som indlræffer 3 Mnaneder efter 
bemeldte Tid. Derhos skal Tyendet have Kostpenge for samme Tidsrum, dog i del 
længsle for 8 Uger efler, al Tjenesten er fratraadt. Kostpengene bestemmes efter 
Reglerne i § 13. Herved bortfalder ikke det Ansvar, som Husbonden for ovrigt 
ved sit Forhold kan have paadraget sig. Forlades Tjenesten af de i § '13 under Nr.
4, S, og 6 anforte Aarsager, har Tyendet kun Hel til Liin og betingede Kostpenge i 
Forhold lil den Tid. hvori del bar tjenl. Dog. livis Husbonden fiytler fra Færoerne, 
hnr Tyendet den summe Itel som, naar del forlader Tjenesten af de i § 13 under 
Nr. 1, 2  og 3 nævnle Grunde.

45 Flytter Tyendet med Husbonden over 1 Mi! bort fra del Sled, hvor Tjeneslen 
er Lillruadt, skal Husbonden, naar ej anderledes vedlages, bekoste dels Tilbage
rejse ved Tjenestens Ophor.

46 Den Husbond, der uden loviig Grund bortviser et Tyende uf sin Tjeneste 
fiir Tjenestetidens Udlob, skal betale del Liin lil den Dag, hvortil Opsigelse enten 
forud er giveti, eller kunde væTe given paa den Dog, tla Tyendet bortvises, dog i 
del længsle indtil fiirste almindelige Furdug, som indtræffer 3 Mnaneder efter 
bemcldle Dag. Derhos skal hun betale Kostpenge for summe Tidsrum, dog i det 
længsle for 8 Uger efler, al Tjeneslen er frulraudl. koslpengenes Storrelse bestem
mes efter Regelen i § 13.

47 Del Tyende, som uden lovlig Grund forlader Tjeneslen fiir Tjenestetidens 
Udlob, forbryder ej alene den fra sidsle Fardug fortjente Liin, men skal og betale 
Husbonden halvt saa meget, som Lonnen udgor for den vedtagne Tjenestetid, dog 
ingen Sinde mere end Liin for et halvt Aur, og endvidere bode fra 2  til 20  Ildt. 
Ved den nærmere Bestemmelse af disse Biider kommer den i Slutningen af § 18 
indeholdle Regel lil Anvendelse,

481)
50 Fogden, som grir I. dlæg for et Tyendes tilgodehavende Liin eller kostpenge 

bos Husbonden, kan ikke fordre nogen Betaling for Forrelningen, medmindre samme 
kan erholdes hos Husbonden, efler al Tyendel er fyldeslgjorl for sin Fordring,

51 63 omhandler Skudsmaalsbiiger o. I. og udelades som værende uden prak
tisk Inleresse.

64 Sager anguoende de i denne Lov omhandlede Forhold, uudlagen naar der 
er Spiirgsmau) om Forfalskning af Skudsmuul, behandles polilirelvis, dog under 
lugllugelse af de i denne Lovs §§ 65 73 indeholdle Bestemmelser. De i § 3, 36,

i )  Se nu konkurslov 25. Muru IH72 § 33, 2 i.
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57, 59, 3, Stykke, 61, 62  og 63 omtalte Forseelser paatales af det offentlige. Andre 
Sager efter denne Lov behandles som private Politisager. Vil Husbonden tiltale et 
Tyende, fordi dette er udeblevet ai lians Tjeneste eller i Utide bar forladt Tjenesten, 
skul saadan Sog paaklages (§  66) inden I Uger fra den Tid, Tjenesten skulde være 
tiltraadl eller Tyendet er bortgaaet, medmindre Tyendets Opholdssted ikke er be
kendt, do Husbonden í saa Fald, ved uiden samme Frist et gore en Anmeldelse 
for Poliliovrigheden om den begaaede Ulovliglied, kan bevare sin Ret mod Tyendet. 
Vil ei Tyende tiltale Husbonden, fordi denne ulovligen bar enten nægtet al mod
tage det i Tjenesten eller bortvist det nf Tjenesten eller ubeffijet har givet del el 
ufordelagtigt Skudstnaal, har del ligeledes at paaklage Sagen inden 1 Uger efler, 
at. Tjenesteforholdet skulde være begyndl eller ophíirt. Anlægges Sag efter de oven- 
meldte Frister, bliver den fra Retten al afvise, medmindre Modparlen, efter den 
dertil ham af Dommeren givne Anledning, erklærer, at han desuagtet intet har 
imod Sagens Fremme, eller han lader mode ved Sagforer, og denne ikke gíir nogen 
Paasland om Afvisning. Naar indklagede hverken moder eller lader mtide, og del 
ikke efter Klagerens Angivelser er lilstraikkelig tydeligt, om Pncskriptionen er 
indtraudt eller ikke, bíir Dommeren opfordre ham lil at meddele den til Bediimmel- 
sen heraf fornodne nærmere Forklaring, og derefter lage Bestemmelse om Sagens 
Afvisning eller Fremme. Paatale til Straf for Ulydighed, Trods eller Opsætsighed 
af el Tyende maa udenfor Kontrasogsmaalslilfælde ikke finde Sled, medmindre 
Sagen af Husbonden paaklages inden 3 Uger efler Tyendeforholdels Ophor.

65 De Tvistigheder, der opstaa mellem Husbonde og Tyende, behandles ved Præ- 
slegældels Forligetseskommission, forinden de indkomme for Retten.

66 Saavel Husbond som Tyende have derfor, naar de ville fore Klage over hin
anden med Hensyn lil Tyendeforholdet, at henvende sig til Forligelseskommissionen 
med Klagen. Dog henhore under denne Forligsmægling kun de Sager, der rejses, 
imedens Husbond og Tyende endnu ere sumlede med hinanden, eller dog begge op
holde sig i summe Præstegæld. Har Tyendel forludt Husbondens Tjeneste og har Op
hold i el andet Præstegæld, anvendes de almindelige Regler om Sagers Puakluge ved 
Politiretten.

67 Den, der har nogen Besværing eller Anke al fore, skol skriftligen eller mundl- 
ligen andrage Sagen for Forligelseskommissionen og angive Genstanden for sin 
Klage. Forligelseskommissionen liar derefter at beramme et Mode lil en vis passende 
Tid snaresl mulig og dertil indkalde Purlerne ved en skriftlig Seddel. Denne Indkal
delse leveres Klageren, som besorger den ved de sædvanlige Stævningsmænd forkyndt 
for Modparlen, saaledes at han erholder i det mindte to Dages Varsel til del ansalle 
Mode.

68 Ved Sagens Foretagelse for Forligelseskommissionen bor denne soge ot tilveje
bringe Forlig imellem Parterne. Opnaas saadanl Forlig, bliver det at tilfore Proto
kollen og at underkrive af begge Parler. Forligelseskommissionen har derefter at give 
enhver af Parterne, der iinsker del, en Udskrift af samme. Et snadant Forlig kan 
ligesom en endelig Dom fuldbyrdes ved Eksekulion. Opnaas derimod ikke Forlig, 
bliver en Angivelse af den paaklagede Sag og den forgæves forsogle Mægling at til
fore Prolokollen, og derom en Attest al meddele vedkommende, hvorefter Sagen kun 
forfolges ved Retten.

69 Parterne have i Almindelighed at míide personligen. Den, der uden lovligt 
Forfald undlader delte, skal, hvis Sagen kommer til Rettergang, dommes til at betale 
Sagens Omkostninger og i Mulkt for unodig Trælle fra 1 til 5 Rdl. uden Hensyn til 
det Udfald, Sagen iðvrigt maalte erholde.

70 Naar Klageren moder og indklagede udebliver, meddeles der forstnævnle en 
Attesl om den fra lians Side iværksatte Pauklage, og Sagen kan da af ham straks 
furfolges ved Rellen, hvorhos indklagede, hvis han ikke kan oplyse lovlig Aarsag 
til Udeblivelsen, bliver at anse efler Bestemmelsen i § 69.

71 Saa længe Forlig i de her omhandlede Sager ikke er provel hos Forligskommis- 
sionen, eller Klageren i all Fald ikke Imr iogltaget, hvad der paaligger ham for al
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faa Mæglingen forelagen, kan Sagen ikke antages til Behandling og Paakendelse ved 
Helten, men denne har i Embeds Medftir al afvise samme, Naar derimod del fornodne 
er iugllagel med Hensyn lil den her foreskrevne Mægling, bortfalder den nu befa
lede Forligsmægiing ved Polítirellen, livoraT ftilger, at Parlerne slraks kunne lade 
mode for denne Ret ved Sugforer efler de i ovrigt herom givne Regler.

72 For ovrigt komme de Regier og Grundsætninger^ der gælde med Hensyn til 
Forligshchandliitgen oí Reltergongssager ved Forligskommissiotterne, ogsaa til 
Anvendelse ^ d  de her omhandlede Sager og den (or dem forekrewie Forligsbehand- 
ling. Dog kan, naar Forlig virkelig har været provel imellem Parlerne, den almin
delige Regel, al inlel btir puakcndes \ed Rellen, med mindre del fiirsl har været 
gjort lil Genstand for Forligsmægiing, ikke her gíires gældende, hverken med Hen
syn lil Omfanget af del, der derefler paatales ved Rellen, eller lil de Paa stande, der 
led denne nedlægges. I Overensslemmelse hermed er ojisaa, under samme Forudsæt- 
niiifí, Kontrakiage til Forligsprme unodvendig for ved Rellen al kunne rejse Kontra 
fógnnaal,

73 Til Forligskommissioiien erlægges ved Klagens Indgivelse IC Sk .,') der straks 
betale* af Klageren fornd. Opnaas Forlig tilkommer der endvidere Forligskommis- 
sionen 16 Sk.,1) der skul udredes af indklagede, medmindre Parlerne anderledes 
derom forenes, hvilken Belaling deles mellem Kommissionens Medlemmer paa den 
i Fr, 20. Januar 1797 § 10 foreskrevne Maade. Til Slævningsmændene erlægges 16 
Sk.1) af Klageren til lige Deling. For de Udgifter, som Klageren har inaallet for
gæve? anvende med Hensyn lil den her omhandlede Forligsmægling, har han, naar 
Sagen derefter forfíilges ved Rettea, Regres til indklagede, for saa vidt der efter 
Lovgivningens almindelige Grundsætninger kan jiaalægges denne et saadant An
svar.

74 N. L. 3. Bog 21. Kap. Art. 4  lil 19, suml Fr. 21. Maj 1777 §§ 2 11, jfr. Plak.
16. Drc. 1840  oj' Lov I. Jan. 1851 Nr. 5, saavel -om alle andre ældre Lovhestemmel 
ser, der ere i Strid med nærværende Lov, iæltes, for saa vidl de endnu innalle være 
gældende, ud af Krafl.

75 For at Indholdel af denne Lov deslo sikrere skal komme lil alles kundskab, 
skal der, foruden al den bliver at kundgóre paa sædvanlig Maade, af samme hen
lægge* et Eksemplar hos en af Kirkeværgerne i hvert Sogn.

4. Marts 1857 LOV, HVORVED l'DSTYKNINC A r DET PRIVATF JORDF 
GODS PAA FÆRØRNE SØGES INDSKRÆNKET.

1 Enhver, der ejer en Jordejendom fra 1 indtil 6 Marker Jords Sliirrelse, inden- 
osr udengaards, samlet i en Bygd, dog ikke mindre end 1 Gylden i hver Hauge eller 
Haugeparl, skal være berettiget lil at beslemme, at denne Ejendom med de Huse
bygninger, der maatte være eller blive opfiirle pau bemeldte Ejendoms Grund, skal 
være og forblive en samlet Ejendom, der kun maa udstykkes i Overensslemmelse 
med de i § 5 jrivne Regler.

2 Vedkommende Ejer skal, naar han onsker at lage en saadan Bestemmelse med 
Hensyn lil sin Ejendom, henvende sig lil Sorenskriveren, og for denne vidnelasl er
klære sin Bestemmelse, som af Sorenskriveren straks bor tilfores Juslitsprolokollen 
mod Cebyr efter Sportelreglemenlel af 30. Marts 1836 § 11. Sorenskriveren skal 
derefter til næste rette Ting paa vedkommende Ejers Bekostning tinglæse en Ud
skrift af den Justítsprotokollen lilfbrte Bestemmelse. En saadan lilkendegiven Viljes- 
bestemmelse skal være og forblive uigenkaldelig og urokkelig; dog kan Justitsmini
steriet, hvor Omstændighederne tale derfor, tiislede,-) al der afviges fra samme 
naar vedkommende Ejers Ansogning er anbefalet of 2,3 af Lagtingels i el beslutnings
dygtigt Mode tilstedeværende Medlemmer.

3 Dersom den paagældende Ejendom eller tingen Del af samme er behæftet med

’ ) =  33 Øre
") A fgúrelsrn maa anlngcs nu at liiíre under Hjemmestyrets Kompetence.
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linglæst Pantegæld, maa Sorenskriveren ikke protokollere den attraaede Bestemmelse, 
forinden Ejeren har tilvejebragt Puntckreditors skriftlige Erklæring om at lian intet 
har imod, at den omhandlede Bestemmelse tages.

4 Dersom en Del af den paagaddende Ejendom er behæftel med tinglæst Pante
gæld og Kreditor liar givet sit Samtykke lil Bestemmelsen, skal Pantegælden fra Er
klæringens Tinglæsnings Dalo betragtes som hvilende paa hele den samlede Ejen
dom. Naar ftere Dele af Ejendommen ere pantsatte til forskellige Kreditorer, skulle 
disse Erklæringer tillige indeholde det fornodne om, hvorledes deres Fordringer 
skulle være prioriterede i den samlede Ejendom, i hvilket Tilfælde Kreditorernes 
Erklæringer tillige ville være at tinglæse. Jord, der er overgivet Kreditor som brugeligt 
Pant, kan ikke inddrages under den samlede Ejendom, medmindre Kreditor efler 
de foran foreskrevne Regler giver sit Samtykke til, at Pantet forandres fra bruge
ligt Pant lil simpelt Underpant.

5 Er den paagældende Ejendom mindre end 6 Marker Jord, kan Ejeren, naar 
han senere erhverver mere Jord i samme Bygd, ved at fiilge samme Fremgangsmaade, 
som i S 2 er angivet, og under Iagttagelse af de i §§ 3 og i> foreskrevne Bestemmelser 
fastsætte, at ogsau delle senere erhvervede Jordegods skal hore lit Ejendommen, og 
skal han saaledeg kunne foroge Ejendommens Storrelse, indtil denne i all udgor G 
Murker Jord, inden- og udengaards, dog at der i hver Hatige eller Haugeparl ikke 
bliver mindre end 4  Gylden. Paa den anden Side skal det under de samme Betingel
ser, som nys ere anforte, staa en Ejer frit at dele en i Overensstemmelse med foran- 
fðrte Forskrifter samlet Ejendom, dog ikke i mindre Dele end 2 Marker Jord, samt 
at magelægge endog mindre Dele af sin Ejendom med anden Jord, naar han derved 
kan foroge eller sumle den Jord, han allerede maalle eje i en Hauge eller Haugeparl.

0 Den, som ejer en Ejendom, der er undergiven de i §§ 1 5 indeholdle Bestem
melser, skal va:re berettiget lil ved en af ham inden Retten afgiven Erklæring al 
fastsætte, hvorledes med samme Ejendom eller hans Dod skal forholdes, hvem af 
hans Livsarvinger samme skal tilfalde, hvad Besælning, Inventarium, Indbo og Udbo 
af alle Slags der skal folge Gaarden, og hvad Sum den skal tages for. Fremdeles 
skal der og efter Omstændighederne kunne ventes Konfirmation paa Testamenter, 
hvorved beslemmes, at Gaarden med Tilbehor for den pua samme salte Vurdering 
og i iivrigt under Iagttagelse af de i denne Lov givne nærmere Bestemmelser, skal, 
síiafremt del Barn, den agtes overdruget lil, ved Dóden maalle ufgaa forinden Tcsta- 
!or, tilfalde bemeldte Barns efterlevende Ægtefælle, for hvilken Konfirmation i inlel 
Tilfælde bliver al erlægge hójere Gebyr end det nu anordnede luveste Konfirmations- 
gebyr. Naar de undre Livsarvinger eller, snaireml de ere umyndige, disses Værger 
finde den for Ejendommer« fasisutle Sum for lav, ere de berettigede lil at fordre, at 
den, forinden den tiltrædes uf den derlil bestemte Arving, vurderes af 3 dertil af 
Ketten udmeldte uvillige Mænd, og skal vedkommende Barn du være berettiget til 
at overlage samme for %  af Vurderingssummen.

7 Er Ejeren gift og lever i sædvanligt Formuesfællesskab med sin Huslru, maa 
han nuur han vil benytte den ham i forunsluaende Paragraf givne Frihed, derlil 
erhverve sin Hustrus Sumtykke.

8 Ved den lestamenlariske Anordning, som Forældre sualedes giire over deres 
Guurd, kun det og bestemmes, al den af dem. der bliver den længslevende, skal, un
der de nærmere Belingelser, som efteríiílgende § 10 indeholder, kunne beholde Gaur- 
den med Tilbehor mod eL Vederlag, der svarer til den Værdi, hvorfor Gaarden i 
Medfor af Bestemmelserne i § 6 i sin Tid skal overlades til et af Bornene, hvilket 
Vederlag sikres t Ejendommen og udbetales i det Tilfælde, hvori Bórns Fædrene
eller Modreneurv ellers skat udbetales dem. Den længslevende er ikke bemyndiget lil 
at sælge Guarden, uden at den fíirsl tilbyde* den Sun eller Datter, som den i sin 
Tid skul tilfalde, hvilken du skal være berettiget til at modtage samme for den í Te- 
slamenlet satte Værdi eller for den Sum, som i Tilfælde af Indsigelse Ira de undre 
Livsarvingers Side bestemmes pua den i § ú angivne Maude, o« med Beliibets Til
vejebringelse huve Henslund til den anden derpaa fíilgeude Juni Termin. Saafremt
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bemeldte Arving ikke er myndig, skal Sagen, inden Beslutning tages om Gaardcns 
Overtagelse, indstilles til Justitsministeriets1) Bedommelse. Det fblger for ovrigt af 
sig selv,, al der ved Ægtefolkenes fælles Testament ogsaa kan bestemmes yderligere 
Indskrænkning i den længstlevendes Baudighed over Caarden, og at det navnlig kan 
formenes denne at pantsætte samme, ligesom den længslevende i intet Tilfælde kan 
give nogen Panteret foran dc Arvelodder, som ere Bornene tilfuldne efler den foran 
afdode Fader eller Moder, hvilke Arvelodder som foranforl blive prioriterede í Gaar- 
den indtil der paa anden Maade gores Arvingerne Fyldest for samme.

9 Det er ligeledes en Selvfblge, al den længstlevende ikke kan efter sin Ægtefælles 
Dod gore nogen Forandring i den engang, lil Fordel íor ct af Bornene, af dem begge 
tilkendegivne sidste Vilje, men skulde bemeldte Barn dð eller ej ville inodlage Ejen
dommen, kan den længslevende ved en ny testamentarisk Disposition bestemme, hvo 
af dc ovrige Born der skal træde i dels Sled, saufremt del fælles Testament ej alle
rede indeholder nogen Bestemmelse desangaaende.

10 Den Bel til at beholde Caarden, som der ved Ægtefolks fælles Testament kan 
tillægges den længstlevende af disse, skal med Hensyn lil Manden ikke være ind
skrænket til den Tid, ban bliver hensiddende ugift, ligesom Caarden og, nuar En
ken indlader sig i nyl Ægteskab, kan forblive hos hende og hendes anden Mand, saa 
længe indtil den Son, Itvem Caarden efler Testament skal tilfalde, bliver myndig, 
hvorved i Overensstemmelse med N. L. 3 19 31 forslaas 18 Aars Alderen, eller 
indtil den Dutter, som den er tillagt, indguar Ægteskab.

11 I Stedet for en saadan Disposition, som §§ 8 og 10 hjemle en Selvejer og 
buns Hustru Bel til at oprette til hinandens Fordel, skal det ogsaa, uanset de have 
Livsarvinger staa dem frit for ved reeiprokl Teslamenl at bestemme, at den længst
levende skal beholde Caarden med Tilbehor som sin fuldkomne Ejendom imod efler 
foregaact edelig Taksation ul udbetale den forstafdodes Arvinger 1 :t af Gaardens 
og dens Tilbehors sande Værdi, denne dog kun beregnel efler Fradrag af den derpaa 
hvilende Gæld, hvormed disse i ethvert Tilfælde skulle lade sig nojc, samt under den 
Betingelse, al den længstlevendes Bct til i Overensstemmelse med § 15 i Fr. 21. Maj 
1815 nl tage Arv efler den forslafdbde borfulder.

12 Naar en Selvejer i Mcdíiir af denne Lov har givet sin faste Ejendom tif cl af 
sine Born mod et moderat Vederlag, skal han ikke være befojet til paa anden 
Maade at disponere over mere end en Ollendedel af sin efterladte Formue, saaledes 
som denne bliver efler den Værdi, hvorfor Gaurdeu efler Bestemmelserne i § 6 bli
ver ni overtage af det vedkommende Barn. hvilket samme skal gælde, naar en Selv 
ejer og hans Huslrii, der huve Livsarvinger, ville benytte den Bel, § 11 hjemlcr 
dem til at leslere hinanden Caarden Lil Ejendom.

13 Ligesom den, der besidder flere Selvejcrgaarde, ikke kan ved Testament tillæg
ge el Barn flere af disse, naar hun efterlader sig flere Born. saaledes kun det heller 
ikke forbeholdes den længstlevende flere Caarde, dog maa sidstnævnte ogsaa kunne 
beholde den Caard, som er tillagt en ikke fuldmyndig Son eller Datter, indtil hnn 
bliver fuldmyndig eller hun gift, hvorved del imidlertid i OverensstemmeUe med §
10 bliver at iagttage, ul i del Tilfælde, hvor Enken gifter sig paa ny, ikke Fnld- 
myndigtied men alene Myndighed udkræves, for at vedkommende Son skul sælles
i Besiddelse uf Caarden. Ej heller kan det foraiiforle være lil Hinder for, at den 
længstlevende beholder de flere Ejendomme, der kunne tilfalde den som Boslod efter 
Loven.

14 En Enke, der ejer en Selvejergaard, kari i eet og alt udóve sin Teslationsfrihed. 
som ved denne Lov hjemles. Imidlertid kan den Enke eller Enkemand, som hensidder 
Í uskiftet Bo efler den afdode, uden ut der, medens denne levede, er gjort nogen 
testamentarisk Anordning om Gaarden, ikke benytte den nævnte Teslationsfrihed 
underledes end. ul den afdodes Arvinger muu beholde den allerede faldne Fædrene 
eller Modrene-Arv ukrænket.

15 Det slaar ogsaa en Selvejer frit for, under de sædvanlige Testations-former ut

>) Nii furnicntUg Landsstyret.
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oprette et Testament af det Indhold, som denne Lov hjemler. For saa vidl Testament 
oprettes mellem Ægtefolk sanledes, at det giver den ene af disse Adkomst til, efter 
den andens Diid, at besidde Gaarden med de Indskrænkninger, som denne Lovs §§ 
8 og 10 indeholde, bor, hvis del oprettes i den i § 6 anforte Form, en Afskrift af 
den inden Retlen afgivne Viljeserklæring índfóres i Panteprolokollen o;- derfor det 
sædvanlige Tinglæstnngs- og Protokollations-Gebyr betales, ligesom Testamentet, 
naur det paa anden Maade er oprettet, bor tinglæscs.

16 Har den, som ejer en Selvejendom, der er undergiven de i §§ 1 5 indeholdte 
Bestemmelser, ikJce i levende Li\e laget Bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes 
med Ejendommen efter hans Dod, og Ejendommen kommer paa Skifte, da skal den 
udlægges til et af den afdódcs Born eller en af hans Arvinger for den Sum, hvorom 
Arvingerne under Skiftet maatte kunne blive enige. Dersom ingen Overenskomst
■ saa Henseende mellem Arvingerne tilvejebringes, bliver Ejendommen ved offentlig 
Auktion at bortsælge og Provenuet kifles efler Lovens Bestemmelser.

17 For Fremtiden skal det ikke være tilladt ved Koh og Sala, ved Gave, paa Arve- 
skifie eller ved anden O verd ragel ses maa de lil s æ r l ig  Ejendom at udstykke Jord i 

mindre Dele end hele Gylden, ramlet saavel Í B« som i Hauge eller ílaugepart.
Dersom alt del Jordegods, som paa et Arveskifte kommer iil Deling, ikke kan ud

lægges til Arvingerne, uden al en Del af Jorden bliver udstykket i mindre Dele end 
cn hel Gylden, samlet saavel i Bo som i Hauge eller Haugepart, og Arvingerne ikke 
kunne blive enige om, hvo af dem der skal overtage saadanne Jordpareeller, skulle 
disse bortsælges ved offentlig Auktion og Belbbet Tor samme udlægges til de ved
kommende Arvinger.

181) Fremdeles skal det herefter være forbudt ved Koh og Sala eller pau anden 
Maade al skille de til Jordegodset efter de gældende Bestemmelser knyttede Herlig
heder fra samme. Landbrugsraadel kan, hvor særlige Forhold gor sig gældende, 
meddele Tilladelse til Adskillelse af Bo og Hauge og samtidig træffe Bestemmelse 
om, hvorledes der skal forholdes med de lil Jordegodset knyttede Herligheder; delte 
skal tinglæses. Hvor Tilladelse er nodvendig, kan intet Dokument linglæses, forinden 
saadan Tilladelse foreligger.

10 For et sLedfundet Salg eller Mageskifte eller anden Overdragelse af nogen Jord 
kan have líetsgyldighed skul derom oprettes og linglæses cl skriflligl Dokument, som 
indeholder fuldstændige Oplysninger om, hvori Overdragelen beslaar.-) Med Hensyn 
lil Tingla'sningstiden bliver N. L. 5 -S— 39, 10, 11 ul iagttage,

20 Den ved N. L. 5. Bogs 3. Kap., saml ved Fr. 14. Januar 1771 og Fr. 14. Januar 
1829 hjemlede Odelslosningsrel skal ophore, saa al den efler 1, Juli 1857 ikke læn
ger skal kumte gores gældende.

18. Juni JUSTM. SKIL, hvori udtales, at ifolge Lov 21. Marls 1855 § 11 
enhver handlende paa Færoerne, hvad enten han driver Handel fra Skib som Spe
kulant handler eller pua Landel soin fast handlende, maa unses forpligtet lil ved al 
Handel med Øernes Indbyggere al benytte dansk justeret Maa! og Vægt og, saa- 
íreml huu undlader saadunt, være ul anse efter de desungauende gældende Lovbestem
melser,

29. Dec. LOV OM GRINDETAKGSTEN PAA FÆHØEUNE.3)
1 Reglement for Gr’mdefungsten paa Færoerne af / .  November 1832 ophæves, og 

skul Justitsministeren være bemyndiget til efter Lagtingcls Indstilling al foreskrive 
de Bestemmelser, som herefler skulle ga:lde om Grindefangslcn paa bemeldte Øer.4 )

2 Overtrædelser af de i Kraft al den Justitsministeren saaledcs indrommede Be
myndigelse givne Forskrifter blive, for saa vidt der ikke i denne Lov ur falsat slorrc

l )  Som a-ndriH ved LI. Nr. 2 af 3. Jun. 1950.
a) Jfr . Hiiugclov 11! M aj 1Í137 § 2-1.
3)  Nfi SícranlinKundc. Bestemmelser gives ved Laylingslovu.
4)  GriridcreglemtiU uí 1. Juni 1910.
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29. Dec. 1857

Straf, at anse med Boder, hvis Storrelse det ligelede- overlades ti! Justitsministeren 
efter Lagtingets Indstilling nærmere at bestemme.

3 1 ) -----------------

6 De Snger, der maalle rejse sig fra Overtrædelser af de om Grindefangsten ud
givne Beslemrnelser, blive, for saa vidt dc ikke goa ud paa anden Slrof end Boder, 
at behandle paa samme Maade, som ved Plakalen af 23. Marls 1813 er besteml med 
Hensyn til Sager om Helligheden til at bygge og holde Fiskerbaade paa Færoerne. 2)

7 Hvor Omstændighederne tillade del, paakendes de, straks efler at Delingen af 
Crinden er endt, af den Sysselmand, i hvis Dislrikl Crindefangsleri er indlruffen, 
men i modsat Faid af den Sysselmand, i hvis Syssel den eller de skyldige ere bosatte. 
Ere flere fra forskellige Sysler implicerede i een og samme Sag, biir den stedse be
handles af den forslnævnle Sysselmand, for hvem de skyldige ere pligtige at mode 
efler Tilsigelse, hvis Sagen ikke straks pao Stedet kan afgores.

8 De Bóder, som ikendes nogen for Overtrædelse af de om Grindefangsten givne 
Forskrifter, tilfalde Færoernes Amts Fattigkasse og afsones i Mangel af Betaling efter 
de gældende Bestemmelser.

29. Dec. LOV OM FORHØJELSE I DE VED SPORTELSREGLLMEINTET 
FOR RETTENS BETJENTE PAA FÆRØERNE AF 80. MARTS 1836 FASTSATTE 
RETSGEBYRER M. W )

6. Nov. 1858 LOV FOR FÆRØERNE OM PROKLAMAT A 1 BOER.
1 For Fremtiden skal saavel i Diidsboer som i Opbuds- og Fallitboer og i andre 

Boer, hvor Proklama til Creditorer bliver at udslede, detle ske ved en Indkaldelse med
3 Maaneders Varsel, naar den Paagjæidende efler de foreliggende Omstændighedc' 
muu antages ikke at have sloaet i Gjældsforpligtelser paa noget Sted udenfor Fær
erne. Hvor delle derimod er Tilfældet, bor Indkaldelsen skee med 6 Maaneders Var
sel. lovrigt bor den Omstændighed, at den Paagjæidende har boet eller havt Ophold 
udenfor Færoerne, ikke i og for sig begrunde Anvendelsen af det sidstnævnte Var 
scl, naar der inden hans Dod eller den Begivenhed, der foranlediger Skiftebehand
lingen, er forliibet over eei Aar fra de«i Tid, han er hortrejst derfra og har opgivet 
fin derværende Stilling.

2 De Indkaldelser, der ifiilge § 1 kunne foretages med 3 Maaneders Varsel, blive 
at bckjendtgore paa Færoerne, paa den dersleds hidtil sædvanlige Maade. Derimod 
blive de Indkaldelser, der skulle forelages med 6 Maaneders Varsel, foruden al be- 
kjendlgores paa nysnævnte Maade, tillige 3. Gange efler hinanden at indfiire i den 
Berlingske politiske og Averlissemenlslidende. Varselet regnes fra den sidste Be- 
kjcridtgorelses Datum,

3 Som Folge af foranforle Bestemmelser bortfalder saavel den hidtil i adskillige 
Tilfælde nodvendige Bevilling lil Proklamas Udstedelse i Boer, som den befalede 
Tmglæsning af Proklumala. Bestemmelsen i Norske Lovs 5. Bogs 13de Cnpitel 27de 
Artikel bliver herved Tor Færoernes Vedkommende ophævet.

4 Ved Dodsboskifler efter Personer, som efler deres Livsforhold ej kunne formo
des ut liavc slaaet i nogen ualmindelig Forbindelse formedelst Handel eller deslige, 
kan al Indkaldelse, uden Hensyn til den efterladles Formue, forbigaas, naar Arvin
gerne eller de, til hvilke Boet overdrages, erklære, at ville paalage sig dets retsmæs
sige Gæld, om nogen Fordring siden skulde opstaa.

5 De ovenanforte Bestemmelser komme ligeledes ti) Anvendelse, naar en Enke. 
der hensidder i uski flet Bo, vil udstede Proklama li! sin Mands Creditorer, eller naar 
Arvinger, der holde privat Skifle, vil udstede Proklama lil Arveladerens Creditorer,

8 Denne Lov Iræder i Krafl den 1. Maj 1859.

27, Jan. 1860 JUSTM. SKR. Landfogden paa Færoerne havde forespurgt, om
i )  § §  3 5 njihnivet ved Lov Nr. 127 a í 15. April 1930,
s ) Jfr . Ri'ntrk. Skr. 20. Sc|tl<;ml>er 1B45,
**) Du endnu guddende Bestemmelser i Loven ere i denne Samling surnmennrfjejdedc med 

Reglem. 1836.
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han var bereUigct lil ut beregne sig Gebyr Tor folgendc aí et spansk Skibs Fbrer be 
gærede Ekspeditioner: i .  Udfærdigelse af latinsk Sundhedspas for Skibet med tilfort 
Attestation om, at der ikke paa Stedet eller i en Omkreds af 5 Mile fandtes noget 
spansk Konsulat ; 2. Udfærdigelse af Manifest over den Ladning, der var bleven ind- 
lugen i Thorshavn, med tilfójeL Attestation om, ut den indladede Fisk, saa vidt Lund* 
fogden bekendt, var fisket paa Færoerne af færiiske Fiskere samt tilberedt paa Fær
oerne og folgelig var al betragte som færosk Produkl, samt endelig Atleslation om, 
al der ikke paa Stedet eller i en Omkreds af 5 Mile fandtes noget spansk Konsulal; og

3 Forevisningspaalegninger paa 4  Konossementer over den paa Færoerne indlagne 
ladning. Ministeriet udtaler i denne Anledning: ad 1. at da Udstedelsen af Sundhed - 
allester paahviler Landfogden som Embedspligt, men der hverken i Sportelreple- 
meiit 30. Marts 1836,>■) jfr. Lov 29. December 1857, eller í Lov 21. Marls 1855 er 
tillagl ham noget Gebyr for at udfærdige eller paaiegne Skibspapirer, formenes han 
ikke at være berettiget til at beregne sig Godlgorelser for Udstedelsen af det omhand
lede Sundhedspas; ad. 2 . og 3. al disse Ekspeditioner ligge udenfor de i Handelstovcn 
omhandlede, Landfogeden paahv ilende Forretninger og nærmest maa betragtes som 
Kottsiilarforreluinger, og naar Laitdfogeden derfor, saa længe der ikke er ansallc 
Konsuler paa Færoerne, for vedkommende Skippere udfærdige deslige Ekspeditioner, 
antager Ministeriet, at han maa være bcrcUigcl til derfor at beregne sig sæd\antigl 
Konsnlargebyr, jfr. Lov 21, Murls 1855 § 8 .-)

19. Jan. 1864 LOV AF AFHÆNDELSE AF DE FÆSTEGAARDEN HUSE 
GAARD VED THORSHAVN TILHØRENDE THØER.

1 Dc Fæstegu arden Huscgaard ved Thorshavn lilhorcnde, indhegnede og opdyr
kede Triier, som cre bortlejede til Indvuanere i Thorshavn, skulle gaa over lil Selv
ejendom i Overensstemmelse med eflerfolgende Forskrifter.

2 Enhver Tro eller Troparl bliver fíirst ut tilbyde sammes nuværende Besidder til 
Ejendom paa dc i fólgende Purugruffcr fastsatte Vilkuur, og Amtmanden bur al op
fordre hver enkelt Besidder til inden en Frisl af 3 Maaneder al afgive Erklæring, 
om lian vil overlage den Tro eller Tropart, som han besidder, lil Ejendom paa de 
nedenfor bestemte Vilkaar. Med Hensyn lil de Trocr eller Troparler, som ved
kommende Besiddere ikke ville overlage lit Ejendom, bliver del ufravigelig ut iagl- 
lage, at de. nuur Lejemaalet er udltibet, sælges lil Ejendom enten \ed offentlig Auktion 
eller tmderhaanden. naar der for dem kan opnoas den Pris, hvortil de bliver unsalle 
(jfr. § 3 ) ;  dog at det saufremt det er cn Tropart, der skal sælges, skal slaa den eller 
dem, der eje den ii\rige Del af Troen, fril at forlange sig Troparten overdragen til 
Ejendom for den hojeslc Pris, som nogen anden vil give for den.

3 Købesummen for hver Tro eller Troport bestemmes lil del fem- og lyvedobbeite 
Belob af den Leje, som den nuværende Besidder uarlig har erlagt.

4 A'obcsummen eller den De! af samme, sotn Koberen ikke ímsker at udbetale, er 
han berettiget lil at afgóre ved for samme ut udstede en 1 pCt. rentebærende Forskriv
ning med 1. Prioritet i Troen eller Tropar ten, der skal være uopsigelig fra Stats
kassens Side. >aa længe forste Kóber eller hans Enke besidder Ejendommen og be- 
horig opfylder de Forpligtelser, som Forskrivningen paalægger. Koberen afholder 
alle ved dc her omhandlede Overdragelser medguaende Omkostninger.

5 /ngen Tro eller Triipart maa herefter deles eller udstykkes uden Amtmandens11) 
Samtykke. Det samme skal og gælde, naar to eller flere Triier cre hie\uc sammenlagte 
ved Mellemgærders Nedlæggelse, saa al de ere komne lil at udgiire een Tro. Dersoin 
den, der ejer en Del af en Tro, vil afhænde samme, skal den eller de, der eje den 
ovri|jc Del af Troen, være berettigede til al fordre sig Troparlen overdragen for dett 
hojeste Pris. som no^en utiden v il ;»i\e for den.

’ )  Se (Jettes § 59.
-) D. i\: 6  Øre pr. Tun u( Skibet* NcUodrrngti^hcd, jfr . G cbfrtakst Nr. 224 af 26, Sr-pt, 19'5-í 

1*1. Hi.
s) Nu under Hjemmestyrets Omruadc.
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6 Paa ingen af tie i nærværende Lov omhandlede Tróer maa der uden Amtets1) 
Samtykke opfiires Bygninger tii Beboelse, Nuar en Tro er bleven bebyggel, skal Huset 
og Troen forblive en samlet Ejendom, sau at særskilt Afhændelse af en af Delene 
ikke maa finde Sled.

7 Naar en Tro i Overensstemmelse med forunslauende Paragraf bliver bebyggel, 
tilkommer der ikke Ejeren af Huset Rel lil Torvesfeasr, medmindre hun samtidig med 
Troens Bebyggelse nedlægger et Hus i Thorshavn; i sau Fald kun den det nedlagte 
Hus tilkommende Rel til Tórveskær overícírcs lil det paa Troen opforte Hus.

8 Med Ejendomret til Tróerno fnlger ikke Rettighed lil Udrægster af Koer i Huse- 
gtiurdshaiigcn.

B*)
10 Fæslerne af Husegaurd skulle have Ret til hvert Aur al lade deres Faar (Sojd) 

græsse paa samtlige de i denne Lov omhandlede Troer fra 25. Oktober til 1 1. Maj, 
i hvilket Tidsrum de fornodne Aabninger ved Sysselmandens Foranstaltning ville 
være ul gore pua Ydergærderne. Dog kun den Fæslerne saalcdes tilkommende Rel 
til Vintergræsning afloses ved frivillig Overenskomst mellem paagældende Troejer 
og Fæsterne.'1)

11 Enhver, der ved al nedrive Sien af det om Troerne opforte Ydergærde eller 
ved at aahne Lukningen paa samme foranlediger, al Faarene Irænger ind, bur. for 
uden at crstutle den deraf folgende Skade efter uvillige Mænds SkSn. at erlægge en 
Bode fra l Rdl. lil 5Rdl., der tilfalder Distriktels Fattigkasse.

10. Marls —  JUSTM. SKR.. Jivori udlales, al Ordel »Havn« i Lov 21. Marls 1855, 
navnlig ogsaa i Lovens § 7, maa forstaas som ensbetydende med Ordet »Anlobssted*.

19, Marts k. U. M. SKIL, hvori paa et af Lagtingel derom indgivet Andra
gende svares, al Ministeriel ikke har noget at erindre imod, at der af Lagtingel 
ansættes en Kasserer og Regnskabsforer, under hvis BeslyreLe amllige færoske 
Kirkers Kasse- og Pengeregnskabsva’sen henlægges.

20. Af arts - -  KGL, RESOL,. hvorved del tillades de færoske Sy^selmænd at bære 
en Uniform, bestaaende af 1. en blaa Uniformsfrakke med gron Krave og Opslap 
med Tresser, med Vaabenknupper samt blaa Benklæder uden Bcf-ætning. 2. blau 
Hue med Guldgalon og national Kokarde og 3. kaarde med civil porl d7épée.

13. juli JUSTM. Sk IL. hvori udtales, a t det baade efler Aunden i Lov 21, Marls 
1855 og ifolge de Forhandlinger, der fandt Sted ungaaende Udkustet til samme, saavel
i Lagtingel ■.om i Rigsdagen ( jfr. navnlig Landstingstidcnde 6. Session Sp. 128), 
ikke kan antages, ut der ved Udirykkene i Lovens § 10: »holder Dug og Disk« er 
liisigtet ul udelukke udenfor Færoerne boende, hvad enten nu danske eller fremmede 
Undersauller, fra ut elablere Handel sammesleds, selv om den puagældende ikke tager 
studigl Ophold pua Øerne, naar hun luder Hundelen drive ved en Faktor eller Fuld
mægtig, som ei bosat der.

18. Febr. 1861 k. U. M. SkR., hvori bifaldes, a l  »Fondet lil Anskaffelse af 
nylligc Skolebóger for íullige Almuesborn paa Færoerne*4) overgaur íra Amtet lil 
Skoledirektionens Besl) relse. a t dels Grundkapital forhojes til 550 Rdl.. og u t dets 
aarlige Regnskab som el Tillæg til Skolevæsenets almindelige Hegnkab revideres og 
decideres af Laglíngct,.

17. Marls 1865 LOV. HVORVED DEN NOGLE AF FÆRØERNES INDBYG 
GERE PAAIIVILENDE FORPLIGTEL5E TIL AT HOLDE OG BEMANDE BAADL

J ) Nu untk’r Iljrm m cslyrfls Myniiinlii tl,
3) Om "i itcrgBLTili l SluriijlnriS Opium .! m l Lov Nr. 171 uf IB. Mnj 1DB7.
8) Jfr . Lov Nr. 179 nf 1 A jtnl l ‘J21 om A fisn in g  aí Vimcrpra.'sninp-'tn-Ucn
4) Jfr , Knur. Skr. 6. Juni lfilH,
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1865 17. Marts

OPHÆVES. Den Forpligtelse, der hidtil har paahvilet en Del færoske Jordejen
dommes Besiddere til ot holde Baade og visse af Færoernes Indbyggere til al gore 
Tjeneste paa bemeldle Baade, ophæves.

29. Marts 1867 LOV ANGAAENDE EN NY SKYLDSÆTNING A F JORDERNE 
PAA FÆRØERNE.

1 En ny Skyldsætning af suintlige Jorder paa Færiiernc bliver snuresl muligt at 
foretage.

2 Til at udfore den til Skyldsætningen fornodne Taksation dannes der en Kom
mission. —  —  —

4 Naur Værdiansættelsen af samtlige Jorder er fuldendt, sammentræder der en 
Revisionskommission.

8 Naar Revisionskommissionens Hverv er tilendebragt, foranstalter Justitsmini
steriet det fornodne med Hensyn ti! samtlige Jorders Skyldsætning efler Regler, som 
nærmere ville være at fastsælte efter forudgaaet Forhandling med Laglinget.i)

12 Alle í Anledning af Matrikuleringsarbejdet medgaaende Omkostninger udrede* 
af Færo Lands Jordebogskasse efter Amtets Anvisning. Halvdelen deraf vil være at 
godlgore den nævnte Kasse ved Ligning paa Ejerne af alle Jordejendomme efler den 
nye Skyldsætning. Godlgorelsen erlægges i Lobel af 5 Aar med en Femtedel aarlig.2)

6, Juli JUSTM. SKR,, hvori udtales, at t>Lov om nogle Ændringar i Tyende\ot 
af 10. Maj 1854  § 59* nj 29. Marts 1867 ikke kan antages at have forundret den med 
den anforte Paragraf aldeles overensstemmende § 59 i den færoske Tyendelov af
16. Februar 1856.

9. Sejít. JUSTM. SKR., hvori udtales ål, naar Sorenskriveren i Notari alfor 
retninger kaldes borl fra Tingsledel, kan det i Sporlelrcglement 30. Marts 18S6 § 
53 nævnte Tillægsgebyr ikkun heregnes for hver Time Forretningen varer udover 
een Time, regnet fra selve Forretningens Begyndelse, saml at der, da Reglementets 
§ 55 kun lieiniser til § 15 og ikke tillige lil S i l ,  ikke kan berednes Diæler for en 
Rejse som den omhandlede.

30. Marts 1868 JUST. SKR.,3) hvori udtale?, a t det ikke bor formenes de til 
Torve^kær omkring Thor-havn berettigede al overlade I dbytlet af deres Torveskær 
td andre; a l  Bestemmelserne i Kane. Skr. 22. November 1836 ikke komme lil An- 
\endel-e i Tilfælde af Undladelse af at præstere de for Toncskæring skyldige Arbejds
dage til vedkommende Haugebesiddere; a t  disse kunne benytte Arbejdsdagene lil 
all paa deres Gaarde forefaldende Arbejde, samt a l de i Sledet for Arbejde trædende 
Pengeydelser antages at kunne inddrives ved Udpantning, for saa vidl de tilfalde 
Vejanlægget, men ikke for saa vidt de lilkomme de paagældetide Haiigcbe^íddcre.4)

16. April RESOL. angaaende Fonden lil Kirkeboruinen paa Færoerne. Fonden 
beslaar af 2800 Kr. indestaaende paa Finansminisleriets Itidskrivningsbevis af 14. 
Juli 1887  og af en Beholdning i Færo Amts Sparekasse pr. 31. Dccemher 1930  Kr. 
■(727,82, Der ydes til Tilsyn 20 Kr. aarlig.

26. Maj LOV OM AFGIFTER AF FRIVILLIGE AUKTIONER OVER HAN 
DELSVARER

5 I Henhold til §§ 1—3 forandres for Færoernes Vedkommende Lov af 29. D<-

i)  Se Lov (Nr. 70) 23 April W97.
®) Se anf Lov §  10.
n) I Skrivelsen mediklt- derhos, ul Ministeriel anser del íor reltcr.1 at opgive den j-naHenklt.

i Justm , Skr, ííí. Ju n i IB64 og 7. Januar  (linggt: iilr.) omhandlede, Omn'pulfrin.- ■■[ 
lorvelirderne ved Tliornliavn.

J) Se nu Lov (Nr. 40) 30. Marts 1B94 § 1 Nr. 1.
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26. Maj 1868

ccniber 1857 om Forhojclsc i de \ed Sporlelreglemenlcl for Rellcn^ Beljenle paa 
Færoerne af 30. Marts 1836 fusiíatte Retsgebyrer ni, v. og Reglemcnlel uf 30. Marts 
1 8 3 6 .1 ) -----------

12. Juni KGL. RESOL., h\or\ed Juslíl-ministeriet bemyndiges lil at udtal" ut 
saavel det saakaldlc Skindcrskær som overho\edct de offentlige Grunde i Thorshavn 
for Fremtiden mua anses som Byens Ejendoin.

25. Marls 1871 BEK. (NIL 51) OM FRIPLADSER PAA FØDSELSSTIFTEL
SEN FOR JORDEMODERELEVER. Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst 
nedluglc Forestilling har det behaget Hans Majeslæl Kongen under 17de d. M. aller- 
naadigsl at bifalde, al dc lo Fripladser paa den kongelige Fódsels- og PleíesLiftelse, 
der ved den allerhojeste Resolution af 25de September 1818 ere forbeholdte Jorde- 
moderele\er for Island, FaToerne og Gríinland belragles som ekstraordinære, saaledes 
ut de kunne besættes efter Indstilling aí vedkommende Autorileler, uden Hensyn lil 
om det fulde Antal ordinære Elevpladser allerede cre bortgivne, dog u l denne Be
gunstigelse kun indrommes. forsnavidt Eleverne fru de nævnte Lande mode paa cn 
suadun Tid, at deres Undervisning kan lilendebringes i del sædvanlige l ndervisnings- 
kursus, u l der ikke vil kunne indrommes de senere Anmeldte nogen Friplads, der
som begge Fripladser allerede skulde \ærc besatte, ofi a l vedkommende Autoriteter, 
forinden Undenisningen lager sin Begyndelse, nemlig Inert Aurs lsle September, 
maa gjeire behorig Anmeldelse til Direktionen for Fodsels og Pleiestifteisen otn, 
hvilke Fruentimmere disse Fripladser i del íorestaaende l'ndcrvisuiiigskursiis fin
skes tildelte.

22. Aug. JUSTM. SKIL, hvorved foreskrives, al der med Hensyn lil 2 ved 
Myggenæs opfiskede Kanoner, der antages al hidriire fra en for over 200 Aur siden 
forlist hollandsk Oslindiefarer. vil vairc al forholde efler Anulogien af Fr. om Dykker 
væsenet m. v. af 16. Marls 1842, saaledes ut Indkaldelse forelages med del i Fr.s 
§ H foreskre\ne Vursel, samt ul vedkommende Entreprenor unses berettiget til even- 
luell ul beholde dc optagne Kanoner eller del Hclob, der maatte indkomme ved deres 
Realisation,

8. Jan. 1872 LOV (NR. 1) OM FORANSTALTNINGER TIL AT FORHINDRE 
DEN ASIATISKE KOLERAS INDBRINGELSE TIL FÆRØERNE M. M ,-)

1 /rilet Skib, som ankommer lil Færoerne fra noget Sted, Inor den asíutiske Kolern 
ifiilge BekendIgiirelse fru Justitsministeren nntupes at herske epidemisk, maa land 
sætte nogen af de om Bord værende Personer (Passagerer eller Besætning), forinden 
det ved Sundhedspolitiets Foranstaltning er blevet undersógt af vedkommende Di
striktslæge. Ligesom saadunne Skibe, der ankomme fru Udlandet, allerede i H^^old 
til Lov om Ophævelsen af den kongelige Enchaudet paa Færderne af 21. Marts 1855 
§ )• cre pligtige til forsi al anlobe enten Thorshavn paa Stromó eller Trangisvaag 
pna Sudero, saaledes skulle Skibe, der ankomme fra indenrigsk kolernsmítlet Sted. 
forsi anlobe enten en uf disse Hovne eller Vuag paa Bordii.’1) Del samme gælder 
om Skibe, som ankomme fra andre Steder, naar dc have eller paa Rejsen have bafl 
kolerusygc eller Lig af suudunnc om Bord.

2 De i § 1 oinmeldte Skibe ere pligtige lil, forinden de unlóbe Havnen, at hej^e 
Karantæneflaget eller i Mangel af samme el hvidt Flag paa Slortoppen.

3 Saofreml del ved Lægeundersdgelsen findet. at Skibet har eller paa Rejsen har 
haft mistænkelige Sygdomslilfælde (syge eller díkle) om Bord eller al dels Sund
hedsforhold i det hele give Anledning lil Frygl for Smillens lndbringels-e, har Sund-

>) S.' R e jd ™ . 30. Murls 1B86 § §  10 ou U.
2) .Ifr. kgl. ílesol. 13. April 1K72, Anordn. 15. s. M. »g 26. Murls IK7H R(.k 16. Oktohcr 187‘J ,  

Vnurdii. 21. Fefor. 18H2, Lm 177 uf 1. April IU21, Jlrk. og Instr. 25. Frlir. l r ø í
a) Forandret vcil Lov Nr. 177 nf 1. April 1921.
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hedspolitiel straks at henvise Skibet ti! Thorshavn, hvis det er indkommet i en anden 
Havn. Sundhedspolitiet i Thorshavn har, forinden nogen af de om Bord værende 
landsættes, at Iræffe de fornodne Foranstaltninger med Hensyn ti! de syge saml ti! 
de díides Fjernelse fra Skibet og delles Ren«else, og Skibet holdes, intil disse ere 
tilendebragte, afsondre).

4  t Thorshavn skal der saa ofle og for saa lang Tid, som Justitsministeren anser 
det fornbdent, haves paa rede Haund el passende Lokale, hvor kolerasyge, som an
komme ad Sovejen, kunne modtages og underkastes en hensigtsmæssig Behandling. 
Tilvejebringeben og Indretningen uf delle Lokale pauhviler det Amtmanden ut for- 
ansiultc.

5 For den i & 1 ommeldle Undersogelse tilkommer der Lasgen en kendelse af 2 
Rdl. for Skibe uf Indtil 60 Tons. 3 Rdl. for Skibe af indtil 100 Totis og 5 Rdl. for 
Skibe af over 100 Tons.1) kendelsen lil La;geti og Betalingen for hans Befordring 
lil og fra Borde, saml Omkostningerne ved ilundhragtc syges Helbredelse og Skiltes 
Rensning afholdes af Skibet, der hæfter for Belalingen og, forinden nogen af de 
om Bord værende landsættes, har at slille Sikkerhed for Erlæggelsen uf de det paa- 
h\ilende Omkostninger. For Krigsskibes Vedkommende afholdes Betalingen til Lægen 
af Stutskassen. Alle andre Lil GennemforeUen af denne Lov medgaaende Udgifter 
afholde af Amtsrejiartionsfonden.-)

G Overtrædelser af §§ 1 og 2 og aí de Beslemmelser, som Sundhedspolitiet írajffcr 
i Henhold líl S 3, straffes, for saa vidl ikke hiijere Slraf í Mcdfor af den almindelige 
Lovgivning er forskyfdt. med Boder indlil 100 Rdl., der tilfalde Slalskassen. Sager 
angaaende Overtrædelser af denne Lov behandles som offentlige Politisuger.

7 Justitsministeren bemyndiges tii ved Anordning, som pua sædvanlig Maade kund- 
gores, al gitre denne Lovs Beslemmelser anvendelige pua andre farlige epidemiske 
Sygdomme end den i § l  næ\nlc:t) saml lil ul iræffe forandret Bestemmelse med Hen- 
svn lil de Havne, som de i samme Paragraf ommeldle Skibe skulle anlobe. Endvidere 
bemyndiges Justitsministeren til, naar Omstændighederne tiislede det, al tilslua 
Lempelser I den i § 1 indeholdte Forskrift-*) og at fastsætte kendelsen til Lægen for 
Undersogelscr, som foretages i Land.

28. Febr. LOV ÍNR, 30) OM DE FÆ RØSkE LANDkOMMUNERS STY 
RELSE.5) Forstanderskabernes Sammcnsa'tning og Valg.

1 Paa I^andet htyres de kommunale Anliggender i hver kommune af cl Forstan
derskub. Kommunen falder i Reglen sammen med Præslegaddet, dog saaledes al hvert 
Sogns Anliggender forvaltes sa*rskill i Overensstemmelse med de i det folgende nær
mere givne Forskrifter. Naar Omstændighederne tale for aí dele et Præstegæld i flere 
særskille Kommuner og Flerlallel af Vælgerne i del eller de paagæhlcnde Sogne 
iinsker en saadnn Udsondring, kan vedkommende Minislerium tilslede den, efter al 
Forslunderskubel og Laglinget derom ere horle.

2 Forstanderskabernes Medlemslal bestemmes af Laglinget. dog saaledes al An* 
lallet ikke overstiger 9  og ikke er mindre end 5. kun for saa vidt et enkell Sogn 
maalle blive udsondret, saaledes ul del danner en sa-rskilt kommune (jfr, § 1), 
kan del af Laglingel bestemmes, al sammes Forslanderskab skal beslaa af 3 Med
lemmer.

Hvert af dc lil en Kommune horende Sogne vælger i del mindste ecl Medlem til 
Forstanderskabet. Det bestemmes af Laglingel, om Medlemmernes Anlal ganske skal 
fordeles mellem de under Kommunen horende Sogne, eller om eet eller flere Med
lemmer skulle vælges ved almindeligt Valg af samtlige Sogne. Forandring i det en-

*) Æ ndret ved An. a í 26. Fclir. 1935 § 15.
3} Som affattet vt«i Lnv 58 14. Marts 1931.

Sc Anordninger af 15. April 1B72, 2(\. Marts 1878 »g 27. Fefiruat 1H82,
4) Se  ISelc, 16. Oktober 1879.
’’) Kommunale Anliggender i >' nu Særan liggende r. lien lovgivende Myndighed er tios J jig  

tingel os tien administrative Myndigltcd Ilos Landsstyret.
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gang beslemte Mediemslal suml delles Fordeling kan tilsledes af Luglinget efler For* 
standerskobets Indstilling, Men Hensyn lil kommunale Anliggender henlægges Øen 
Store Dimon under Skuii Sogn, og Thorshavn udenbys Kirkesogn betragtes som el 
særskilt Sogn.1)

3 I Skole- og Fatligsagcr har Sognepræsten Sæde og Slemme i Forstanderskabet. 
Sysselmanden er berettige! lil al forlange de Sager bragte under Forhandling i For
standerskabet, hvortil han maaite finde Anledning, samt ved disses Behandling at 
deltage i Forstanderskabels Miider, dog uden Stemmeret, ligesom han ogsaa er for
pligtet lil, naar saadant forlanges af Forsíanderskahel, al tage Del i Behandlingen 
af de Sager, hvortil hans Medvirken anses fornoden.-)

Forstandcrskahernes Forretningsfordse.
11 Forsíanderskahel vælger selv, den fiirsle Gang i del forste Mode, senere i For- 

relningsaarets sidste Mode en Formand og en Næstformand for del kommende Aar. 
I de Aar, hvori nye Valg foretages paa den ene Del af Forstanderskabels Medlemmer 
(§ 5), bliver dette Formandsvalg dog kun al anse som forelobigl, indtil del nye 
Forsi an deiskab i sit fiirsle Mode kan foretage det endelige Valg. Ethvert Medlem 
er forpligtel til al modtage Valg som Formand eller Næstformand eller at udfore de 
særlige Hverv, som af Forsíanderskahel paalægges ham. Dog kan den, der i mindst
3 Aar har været Formand, undslaa sig for ul modtage Valg som suadan i et lige 
saa langt Tidsrum, som han har været Formand.

Til gyldigt Valg af Formand eller Næstformand, hvilke Valg forelages hvert for 
sig, udfordres, al den valgte har faaet over Halvdelen af de af Forstanderskabels 
tilstedeværende Medlemmer afgivne Stemmer; opnaas saadant Flertal ikke ved det 
forste Vatg, foretages nyt Valg; opnaar heller ikke herved nogen over Halvdelen af 
Slemmerne, foretages bundet Valg mellem de to, som ved del forcgaoende Valg have 
erholdt flest Stemmer. Ere ved det andet Valg Stemmerne lige, afgíires del ved Lod- 
Lrækning, paa hvilke to der ved del bundne Vulg skal stemmes. Ligeledes afgiir Lod- 
Irækning Valget, naar Stemmerne ere lige ved del bundne Valg.

12 Formanden leder Forhandlingerne, besorger Forhandlingsprotokollens Fiirelsc 
og paaser, al Forsamlingens Beslutninger nojagtig lilfíires. For saa vidt Udforelsen 
af de af Forstanderskabel lagne Beslutninger ikke henhorer under Sognekommissio* 
nerne (jfr. § 15), foranstalter Formanden Udforelsen af disse, hvorhos han har al 
besorge Forslanderskabels Brevveksling samt Forelsen af de n ml ven dige líegnskabs- 
og andre Biiger; Udgifter lil Skrivemalerialíer, Prolokoller, Brevporlo saml for 
Medhjælp ved Afskrivning godlgiires hani efler Regning. Endelig opbevarer hun 
alle Prolokoller, Breve og undre Papirer eller Doknmenler. der vedkomme de For
standerskabel underlagte Anliggender.

13 Forslunderskabet tuger selv Bestemmelse om, hvor ofte saml paa hvilkel Sled 
og til hvilken Tid de ordentlige Miider skulle afholdes. Naar Formanden eller  ̂ finder 
det fornudent, ut Forstanderskabel samles, eller saadant forlanges af Halvdelen af 
Medlemmerne, tilkommer det ham at beramme Stedet og Tiden for disse Mtidera 
Afholdelse. Formanden biir saa vidt muligt i Forvejen underrelle Medlemmerne om. 
hvilke Suger der skal forhandles i Modet, men ethvert Medlem er dog berettiget til 
i Moderne at bringe andre paulrængende, kommunen vedrorende Anliggender under 
Overvejelse,

Formunden meddeler Sognepræsten og Sysselmunden betimelig Underretning om 
de Miider, der agtes afholdte.

14 Ingen Beslutning kan lages af el Forslanderskab, naar ikke i det mindsle Halv
delen af dels Medlemmer er til Siede. Alle Beslutninger lages efter Stemmeflerhed. 
Fatder der \cd ett Afstemtiing lige mange Slemmer for og imod, er Afslemnings- 
punktel forkastet, i Tilfælde af Stemmelighed ved Valg gor Lodtrækning Udslaget. 
Ethvert Medlem er berettiget lil ul forlange sin afvigende Mening kortelig tilfort

l )  Som affuttut efter Lov Nr. 16U nf 14. December 1923.
s j § §  4— 10 om Valgret og Valglmrhed m. m. er ophævet ved Lov Nr. 84 af 30. April 1909.
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Protokollen, og denne underskrives ved ethvert Modes Slutning af alle de tilstede* 
værende Medlemmer. Ønsker et Forstanderskob, at der gives nærmere Bestemmelser 
enten om Forretningsordenen eller t íivrigt angaaende Udfiiretsen af dets forskellige 
Forretninger, da kunne saadanne med Lagtingels Samtykke gives i en særlig Vedtægt,

Forslanderstcabernes Virksomhed og Myndighed.
151 Forstanderskabet styrer de kommunale Anliggender under Laglingets-) Til

syn. I elhverl Sogn fores det nærmeste Tilsyn med Sognets Skole-, Fattig- og Vej
væsen saml ovrige kommunale Indretninger af en Kommission, beslaaende i Reglen 
af 3 uf Forstanderskabet dertil for 3 Aar valgle Mænd, hvoraf i det mindste 1 vælges 
blandt dettes egne Medlemmer, For Skolevæsenets Vedkommende tiltræder Sogne
præsten denne Kommission som Formand, medens det valgte Medlem af Forstander
skabet eller, hvis der i Kommissionen er flere Medlemmer af samme, den af disse, 
som Forstanderskabet dertil udvælger, med Hensyn til de ovrige kommunale Anlig
gender er Kommissionens Formand. Hvor de stedlige Forhold gore det Forniidenl, 
kan det af Lagtinget bestemmes, at Sognekommissionen skal bestoa af indtil 5 Med
lemmer.

For saa vidt el eller flere Sogne blive udsondrede, saaledes at de danne eti sær
skilt Kommune, vil det dog ved Udsondringen kunne bestemmes, at Tilsynet med 
Kommunens Anliggender skal íiires af selve Forstanderskabet.

16 Forslanderskabet har al sbrge for, at Born over 7 Aar faar den fornodne 
Undervisning enten ved fast antagne Lærere eller ved Hjælpelærere eller paa onden 
efter de stedlige Forhold hensigtsmæssig Maade.

Tilsypet med Undervisningen, saavel i som udenfor de oprettede Almueskoler, 
samt med Lærernes Varelagelsc af deres Pligter udfores i hvert Sogn af den i §
15 ommeldle Kommission med Sognepræsten som Formand, der som Skolekommission 
for Sognet træder i Stedel for de i Lov af 1. Marls 1854 § 36 omhandlede, Jor hver 
Bygd valgte Undervisningskommissioner. Skolekommissionen har inden Udgangen 
af August Maaned at indsende til Forstanderskabet en Beregning over de Udgifter til 
Sognets Skolevæsen, der for det kommende Aar maatte være at tilvejebringe ved 
Ligning paa Sognets Beboere.

Nærmere Regler om Almueskolevæsenels Ordning i Bygderne kunne, efter al 
Forstanderskaberne derom ere horte, efler Laglíngts Indstilling fastsættes ved konge
lig Anordning.

17 Forslanderskabet, der for saa vidt træder i Stedet for det hidtil bestaoende 
Fattigforslanderskab, styrer Kommunens FaUigvæsen overensstemmende med Lo\ 
om Fattigvæseiiet pua Færoerne af 22. Marls 1855 med de Forandringer, som fólge 
aí Bestemmelserne i nærværende Lov, navntig i Henseende til, at hvert Sogn herefter 
kommer li! at udgore et eget Faltigdislrikt.3 )

Det nærmere Tilsyn med de fattiges Forsiirgelse i Inert Sogn íiires af vedkommende 
Sognekommissioit, der tillige inden Udlobel t*I hvert Aars Juni Maaned har at ind
levere lil Forstanderskabet el saa vidt muligt detailleret Overslag over de Udgifter, 
som antages ut ville behoves til Forsorgelsen af de fattige i Sognet for det næste 
RegnskaLsaur. Eíter ut bave gcnneinguael de indkomne Overslag forfatter For- 
standerskabei Forsiirgelsesplanen, saaledes ut hvert af de til Kommunen horende 
Sogne opíores særskilt, og indsender samme, for saa vidt Tilskud af Amtsfatlig- 
kusseti begæres, saa betimelig lil Amlel,-1) at den kan forelægges Lagtinget ved dels 
Aabning Olaidag,5)

Ved den Oplosning af de nu bestaaende Faltigdistrikter, der indtræder ifolge 
nærværende Lov, bliver der med Hensyn til Fordelingen af det samlede Fattigdislrikts

1) Lov Nr, 214 uf 20. M aj 1933 om Skolekommissioner 1 Landkommunerne paa Færoerne op- 
liu:vcr de i § §  15 og 16 indeholdte Beslcmmcleer om Skolekommissionernes Sammensælninfr

2) Nu Landsstyrets Titsyn, jf r .  Lagtingsbeslutníng af 16. Febr. 1950.
3) Se nn Falligtov (Nr. 97) 10. Aprit 1895, særlig §  3.
■*) Nu Landsstyret.
s) J fr , nnf. Lov § §  4— 5.
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Formue eller Gæld at tage Hensyn til det Forhold, hvori Fattigskalten i de íor Ad
skillelsen nærmest foregaaende S Aar er paalignet de enkelte Sogne, saalcdes at 
sammes Gennemsnitsbelob lægges til Grund for Opgørelsen. Efter samme Forhold 
vil den de hidtilværende Fattigdistrikter paahvilende Fattigbyrde være at fordele 
mellem de nye Fattigdisirikter. For saa vidt der herved for et enkelt Sogns Ved
kommende maatte opslaa et paafaldende Misforhold, vil samme være at udjævne ved 
Fastsættelsen af Amtsfattigkassens Tilskud til del paagældende Sogn. Finder el Sogn 
sig misforníijet med den af vedkommende Forstanderskal) forelagne Fordeling, kan 
Sagen forelægges Laglingel til Afgorelse.1)

18 De fornodne Bestemmelser om Brand- og Bygningsvæsenet i Bygderne kunne 
efler Lagtíngets Indstilling fastsætles ved kongelig Anordning.2)

I Henseende til Sundhedsvæsenet kan Forstnnderskabet med Lagtingels Samtykke 
fastsætle en Vedtægt. Forandringer i de stadfæstede Vedtægter foregaa paa lignende 
Maade.-'*)

19 Forstanderskabet har al drage Omsorg for, at de egentlige Bygdeveje saavel 
som Gaderne i selve Bygderne ere i en saadan Tilstand, at de forsvarlig kunne befares, 
samt at sorge for, at Broer og Landingssteder vedligeholdes. Vedkommende Sogne
kommission har at udfore de af Forstanderskabet i saa Henseende tagne Beslutninger.

For saa vidt disse Arbejder vedkomme flere til samme Sogn horende Bygder og 
de efter Forslanderskabels Bestemmelser skulle udfores ved Pligtarbejde (jfr. § 21 ), 
bestemmer Forstanderskabet, hvorledes Arbejdet skal fordeles mellem dem. Ved
kommer et offentligt Arbejde flere af de til samme Kommune horende Sogne, blive 
Udgifterne ved samme samt det Pligtarbejde, der skal udfores, at fordele af For- 
slanderskabet, dog al Spiirgsmaalet saavel i det nævnte Tilfælde, som naar Anlægget 
vedkommer to eller flere særskilte Kommuner og mindelig Overenskomst mellem 
disse ikke er opuaael, kan forelæpiyes Laglingel4) lil Afgorelse.

Lagtinget'1) har at fore Tilsyn med, al Forstanderskabet opfylder de det i den 
ommeldle Henseende paahvilende Forpligtelser, og kan i Tilfælde af Forsðmmelse, 
saafremt Manglerne ikke ere afhjulpne inden en vedkommende forelagt Frist, lade 
del íorsomtc Arbejde udfore for den eller de paagældende kommuners Regning.

Saafremt der til disse Arbejder ónskes Bidrug af den okonomiske Fond,1*) ind
sendes Begæring derom, ledsaget af Overslag m. m., lil Lagtinget, i hvilken Henseende 
der bliver at forbolde som ommeldt i § 17.

20«)
21 Forsíanderskahel forfatter i den iidste Halvdel af December Maaned7) hvert 

Aar et Overslag for hvert nf de ti! Kommunen horende Sogne over de Udgifter, som 
samme efter Rimelighed i det folgende Regnskab saar vil have at bestride, ikke blol 
lil Sognets Faltig-, Skole- og Vejvæsen m. v., men overhovedet til afle Indrelninger. 
hvis Fornodenlieder ifiilge Lovgivningen tilvejebringes ved Ligning paa Kommunerne 
hvilket Overslag líilige maa indeholde en Forklaring over de Midler, der haves lil 
uden Skatteligning paa Beboerne at bestride Udgifterne,

Forsíanderskahel har Ret lil í Overslaget for hvert enkelt Aar at bestemme, al det 
Pligtarbejde saasom Vejarbejde, Arbejde ved Kirkers og Skolers Opforelse m. v., 
der efter de hidtil gældende Regler paahviler Bygdefolkene, bortfalder, sanlede- al 
Udgifterne til Arbejdels Udfiirelse ved lejede Folk paalignes hele Sognet, do«í <ned 
den nærmere Beslemmelse, ul del Arbejde, der pludselig bliver nodvendigt, f. Eks. 
ved Vejens Ødelæggelse soin Folge af Naturbegivenheder eller \ed Sógen efter bort- 
blevne Personer, udfiires uden Vederlag.

*) J í r .  an f. Lov § 33 , 2. og 3 . Punktum .
s) Jfr . Lov (Nr. 71) 7. M aj 1881 §  6 , A nordn. 16. Ju n i 1882, An. 667 at 15 Dec. 1920 Brnml

og Bygningsvæ sen er ml Steranliggcnde,
®) J f r .  anf. Lov § §  2— 4.
4) Nu Landsstyret.
6) Nu Landskassen.
fl)  Opliaivet if. Lov 12. M arts 1923.
" )  Ifiilge Lov 76 12 M arts 1923.

55



1872 28. Febr.

2 2 i ) -------------
25 Tillige med Skatteligningen íor hvert Sogn fremlægges del af Forstanderskabet 

vedtagne Overslag over Sognels Indlægler og Udgifler for del kommende Aur, og 
bliver der af Overslaget samtidig med dels Fremlæggelse at indsende ert Afskrifl lil 
Amlel“) til Forelæggelse for Lagtingel,

Overslagel affallcs efler en uf Lugtinget vedtagen Form, ligesoin der og af samme 
kan meddeles Forslanderskabet nærmere Regler angaaende den Fremgangsmaade, 
der bliver at fiilge ved Ligningen af Skallen.

27 Laglingets Samtykke^) udfordres til:
a. al Forslanderskabet i Aarets Liib forliujer de i Ligningen opforte Belíib;
b. al Kommunen overlager nogen vedvarende Forpliglelse, som ikke ifiilge Lovgiv

ningen paahviler samme;
c. al der af Kommunen ydes Bidrog lil særlige Kasser, naar soadanne maatte blive 

oprettede;
d. al der af Kommunen udredes Belaling ior Medhjælp, der ydes Forslander- 

skobels Formand ved Udforelsen af de ham pualivilende Forretninger, anden end 
den i § 12 ommeldle, eller overhovedet for Medhjælp ved Udfíirelsen af kommunale 
Hverv, som del paaligger nogen at udfore efler Vulg;

e. al der i noget Aar udskrives el storre samlet Skatlebelob i Penge eller Naturalier 
end Gennemsnittet af de 3 nærmesl foregaaende Aar med Tillæg af en Halvdel; de 
Belob, som herudover i noget Aar med Lagtingets Samtykke udskrives, medtages 
ikke ved paofotgende Beregninger af fornævnte Gennemsnilsbeliib;

f. at Kommunens fasle Ejendomme afhændes eller pantsættes;
g. ul der erhverves nye faste Ejendomme for Kommunen;
b. at der Jorhruges af Kommunens Kapitalíormue;
i. at der oplages noget Laan for Kommunen af stfirre Relob eller paa længere Tid 

end, al det kan tilbagebetales inden Udgangen af det folgende Aar, al saadatil Luuti 
fornyes eller den Tid, hvori del skal afbelales, forlænges.

Naar Laglinget ikke er sumlet og Sugen ikke kan udsætles, til Laglingel iræder 
sammen, er Amtmanden bemyndiget lil sammes Afgoretse.4) Hvad der i nærværende 
Paragraf er foreskrevet med Hensyn lil Kommunen, ga*lder i lige Tilfælde o^sa- ~ed 
Hensyn til de under samme horende enkelte Sogne.

28 Uden Forslanderskobets Samtykke kan ingen Udgift, der ikke har Hjemmel i 
Lov eller Anordning, afholdes af Kommunen eller nogel derunder horende Sogn (jfr. 
§§ U  og 35).

29 Det aarlige Regnskab over hvert Sogns Indtægter og Udgifter uffaltes af For
standerskabets Formund overensstemmende med del for Overslagel foreskrevne Skema 
og sendes inden 15. Marts5) til en uf Forslunderskubel for 3 Aur valgt Revbor, som 
gennemgaar det inden en Maaned. De af líe\isor gjorte Bemærkninger besvares af 
Forslanderskabet inden en Maaned, hvorefter Regnskabet med Bemairkninger og 
Besvarelser fremlægges lil Eflersyn for Sognels Beboere i 11 Dage efler saudan 
Bekendlgiirelse, som i § 22 er bestemt med Hensyn til Skatteligningen. Regnskabel 
biir indeholde en Forlegnelse over Sognets samtlige Ejendele samt en Opgorelse af 
dets Formue og Gæld. Inden Midlen af Juni Maaued(i) indsendes Regnskaberne for 
sumtlige lil Kommunen horende Sogne med Bilag, Bema:rkninger og Bes\urelser til 
Amlmanden,T) som lader dem gennemgua af Lugtingets Revisor og derefler fore 
lægger dem for Lagtinget, der puakender de aí Kommunernes Revisorer eller af 
dets egen Revision gjorte Udsællelser,

’ )  § § 2 2  — 24 og 26 npliievel ved l.nv 7(i, 12. M aits  1923 om den kom m unale Beskatning
- )  Nu Landsstyret.
n) Nu Landsstyrets Sm nlykke, jf r .  La j-tingsbcsluln ing 10. F d ir , 1950.
4) Nu m eddeles Sam ty kke ní Landsstyret.
s)  J f r .  Lov Nr. 76 12. M arls  1923 og midl. Best. Nr. f! uf 4 . Febr. 19-1«.
®) J f r .  midl. Best.N r. 8 a f 4. F cb r . 1948 og Ju siitsm . S k r . nf 28. Ju n i 1934,
" )  Nu Landsstyret.
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30 Det hele Forstandersknb er ansvarligt for de Kapitaler, Aktiver og andre Ejen
domme, som tilhorer Kommunen eller de derunder horende Sogne.

31 Forslanderskabet skal ved de Midler, som slaa lil dels Raadighed, stige al 
forhindre Betleri og Lðsgængeri samt iiivrigt bidrage til at fremme og opretholde 
god Politiorden, Forslanderskabet er pligtigt at siige tilvejebragt de Oplysninger 
om Folketal, Kreaturbesland og andre lignende Forhold i Kommunen, som af Rege
ringen maatte afæskes det, i hvilken Henseende vedkommende Sognekommissioner 
skulle være det behjælpelige.

32 Forslunderskabels Belænkning indhentes over Anliggender, der vedrore Kommu
nen som saadan eller noget til samme hiirende Sogn uden dog al henhore under 
Forslanderskabets egen Afgorelse, navnlig over Handelsbevilliuger i Henhold lil 
I oven uf 21. Marls 1855 § 10.

33 Forslanderskabet er bemyndiget Lil uden Sorenskriverens Mellemkomst a! af
holde offentlige Licitationer over L dfórelsen af Vejarbejder, Reparationer af Skoler 
og Faltifíhu-e o;; Anskaffelse af Naturalydelser til kommunal Brug.

T ikym t med Forstanderskabernes Varelagets!' a f deres I'!igler m. v,
34 Laglingel1) forer et almindeligt Tilsyn med, al Forstanderskaberne i deres For

valtning holde sig de for dem givne Forskrifter efterrettelige. Finder Tinge!1) at 
Forslanderskabet har foretaget ulovhjemlede Udgifter eller nægtet at udrede Udgifter, 
-om det er pligtigt lil al afholde, eller undladt at udfore nogen anden Foranstaltning, 
hvortil det er pligtigt, eller i andre Maader har overskredet sin Myndighed, træffer 
det de i den Anledning nodvendige Foranstaltninger og kun i forniidenl Fald gfire 
personligt Ansvar gældende ved Domstolene mod de paagældende Medlemmer af 
Forslanderskabet eller Sognekommissionerne.

35-) Kommer Amtmanden ved de indsendte Overslag og Regnskaber eller paa 
anden Muade til Kundskab om, at en tagen Beslutning overskrider den Forsiander 
skabet tilkommende Myndighed eller i andre Henseender er slridende mod Lovgív 
■tingen, eller at den gaur ud paa al træffe en 'for Kommunen fordærvelig Foranstalt 
n in g. eller ul nægte Opfyldelsen af en Kommunen puahvilende Pligí, kan hun ved 
Skrivelse til Forslanderskubels Formand midlertidig sælle Beslutningen ud af Krafl, 
for saa vidt den endnu ikke er udfíirt, hvorefter han ^narest muligt gor Indberetning 
derom lil vedkommende Ministerium, som da ufgor Sagen. En Genpart af Indberel 
ningen lilslilles samtidig Forslanderskabet.

36 Denne Lov træder i fuld Virksomhed den 3. Oktober 1873, idet Ju-tilsministe 
riet bemyndiges til al drage Omsorg for, at de i -,aa Henseende fornodne forberedende 
Skridt blive irufntv1)

25. Marls LOV (Nll. 51) OM KONKURS SAMT OM NOGLE FORANDRINGER 
I DE GÆLDENDE BESTEMMELSER OM PANT OG EKSEKUTION I se Anord. 
Nr. 72 af 2. Muj 1902).

1.1. April KGL. RESOL., Inorved det tillades Justitsministeren at bemyndige 
Amtmanden over Færiierne til paa hans Vegne ut udfærdige de i Lov om Foranstalt* 
ger lil al forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færiierne ni. ni. af 8. Jan, 
1872 § 1 omhandlede Bekendtjjiirelser saml lignende BekendlgiireLer om Udbrud 
af andre Epidemier, Inorpuu Loven s Henhold til dens § 7 muatie blive gjort gældende 
for saa vidt paalidelig Efterretning om Epidemierne maatte være naael til Færoerne 
inden den ministerielle RekendlgoreLe om samme, og mod Forpligtelse li! med fiirst 
paafcilgende Posllejlighed at gore Indberetning til justitsministeriet om det i saa Hen
seende foranstaltede.

15. April JUSTM. ANORDNING (NR. 20 ), HVORVED BESTEMMELSERNE 
I LOV om Foranstultninger til al forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til

' )  N il L m n is s ly re l.
-) Nu trø ífer Landsstyret Afj;itrt;lse.
a)  J f r .  Ju stm , Sk r. 28. M a j 1872 og 7. Ja n u a r 1874 ( i  M in iM rn allid  ) .
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Færoerne af 8. Januar 1872 udvides lil at gælde Bornekopper. I Henhold til den 
Justitsministeren ved Lov om Foranstaltninger til al forhindre den asiatiske Koleras 
Indbringelse til Færoerne af 8, Januar 1872 § 7 meddelte Bemyndigelse snmt i Hen- 
liold til allerhojeslc Resolution af 13 . d. M. anordnes herved folgende: Bestemmelser
ne i Lov om Foranstaltninger til ot forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til 
Færoerne af 8. Januur 1872 skulle ogsua være anvendelige med Hensyn til Biirne- 
kopper. Ligesom der til den Ende for Fremtiden i modende Tilfælde ved Foranstalt
ning fru Justitsministeren vit udgaa Bekendtgorelsc om, i hvilke Havne Børnekopper 
antages at herske epidemisk, saaledes skal Amtmanden over Færoerne, saafremt han, 
inden saadan Bekendtgørelse linr naaet ham, ad onden Vej har erholdt paalidelig 
Kundskab om, al hin Sygdom hersker epidemisk i en eller anden Havn i Udlandet, 
være bemyndiget til paa JustiLsminisiercns Vegne al udstede tilsvarende Bekendt- 
gorelse. Nuar Bornekopper antages ikke længer al herske epidemisk i de paagældende 
Havne, udfærdiges paa lige Maade Bekendtgorelse om Epidemiens Ophor. Saavel 
de umiddelbarl gennem Ministeriet som de gennem Amtet pua Ministerens Vegne 
udfærdigede Bekendtgørelser bringes lil almindelig Kundskab ved Opslag i Thors* 
liavn og Læsning til Kirkestævne.1) I hvert Tilfælde, hvori Amtmanden benytter den 
ham ifiilge det foranforie overdragne Bemyndigelse, giir han derom uopholdelig 
Indberetning til Justitsministeriet.-------------

I .  Mnrts 1873 LOV (NIL 20) OM UDNÆVNELSEN AF RETSVIDNER PAA 
FÆRØRNE M. V. (Denne Lovs Bestemmelser er nu bortfaldne ved Retsplejelovens 
Regler, se navnlig §§ 55 og 192 om, i hvilke Tilfælde Retsvidne tilkaldes, Godtgoreise 
til Reisvidner m. m., jfr. Retsplejeloven (Nr. 250) af 1. Okt. 1932 og Lov Nr. 171. 
uf 5. Maj 1935).

II . Febr. 1871 LOV (NR. 13) OM FORBUD MOD VISSE TÆNDSTIKKER 
(se Anordn. Nr. 7 uf 23. Jan. 1903).

30, Nov. —  LOV (NIL 155) OM SKIFTE AF DØDSBO OG FÆLLESRO M. V. 
(Se Anordn. 11. Januar 1876).

30. Nov. LOV (NR. 156) OM BETALINGEN FOR DE TIL SK1FTEVÆSENET 
H FN HØRENDE FORRETNINGER M. M. (Se Sporielreglement 30. Marts 1836. 1, 
Kapitel).

I I ,  Jun. 1876 KGL. ANORDNING (NR. 30 ), HVORVED LOV OM SKIFTE  
AF DØDSBO OG FÆLLESBO M. V. AF 30. NOVEMBER 1 8 7 1 SÆTTES I KRAFT 
PAA FÆRØRNE. I Henhold lil den Regeringen ved Lov om Skifte af Dodsbo og 
Fællesho m. v. af 30. November 187 I § 93 givne Bemyndigelse sættes herved denne 
Lov med de nedenfor anfiirle Lempelser, saavel som Lov af s. D. om Betalingen for 
de lil Skiftevæsenet henhorende Forretninger m. m. fra 1. Oktober 1876 i Kraft paa 
Færoerne: 1. 1 Stedet for § 1, L  Led trajder folgende Regel: »Naar nogen afgaar 
ved Dúden, skal derom uopholdelig eller i ellnert Fald, saa snart del efler Omstænd* 
(lighederne er muligt, giires Anmeldelse for Skifterelten eller vedkommende Syssel
mand, som pau Forlangende og uden Belaling meddeler Allesl om Anmeldelsen. 
Sker Anmeldelsen (il Sysselmanden, har denne straks at giire Indberetning desangaa- 
ende lil Skifteretten.« 2. Til & 1 fíijes som 3. Led: »Skiml Jordspaakastelse eller anden 
Begravelsesceremoni ordentligvis ikke maa foretages al nogen Præst, forinden Skifte
rettens eller Sysselmandens Attest om Díidsfaldets Anmeldelse er ham forevist, kan 
dette dog undtagelsesvis ske i saadnnne Tilfælde, hvor del har været umuligt for 
vedkommende al anmelde Diidsfaldet, men i saa Fald har paagældende Præst uop
holdelig al underrette Sysselmanden om del indtrufne Dodsfald og den skete Jord-

0  J f r .  Lov (N r. 59) 1. A pril 1912.
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paakastelse.« 3. I Stedet for § 2, 2. Pkt, lræder folgende Regel: »Summe Straf paa
lægges den Præst, som gtir sig skyldig i Forsommelse af de ham efter íoregaaende 
Paragraf paahvilende Pligter«. 4. 1 § 12, 1. Pkt. ombyttes Ordene: »snaresl muligt« 
med »saa snart Omstændighederne tilstede del«, 5. § 13, 1, Led udgaar. 6 -1) I Stedet 
for § 16, 1. Led Lræder folgende Regel: »Begyndelses- og Regislreringsforretninger 
udfores af Skifteretten eller paa dennes Vegne af vedkommende Sysselmand i .Forening 
med 2 Vidner, hvilke under Eds Tilbud huve at vurdere Boets Ejendele, for saa vidt 
der tkke hertil udfordres særlige Kundskaber, i hvilket Tilfælde kyndige Vurderings- 
mænd bliver at udmelde uf Skifteretten. Dersom del senere under Skiftet forlanges, 
lader Skifteretten Vidnerne bekræfte den stedfundne Vurdering med Ed, som mod
tages i ert Skiftesamling. Hvor Begyndelses- og Registrcringsforretningerne afholdes 
af Sysselmanden, indfores de i dennes af Amtet autoriserede Protokol, og har han 
efter Forretningens Afholdelse snarest muligt at tilstille Skifteretten Afskrift af 
samme«. 7. 1 & 16, 2. Led 2. Pkt, udgaa Ordene: »navnlig for saa vidt Forretningen 
cr udfort af Sognefodgen«. Som 3. Pkt. indskydes: »Hvor Registreringen er afholdt 
aí Sysselmanden, har denne at rette den nævnte Opfordring til Arvingerne og herom 
al modtage deres Erklæring«. 8. I § 17, 2. Led efler »Brev« lilfojes: »eller paa anden 
Maade, som Skifterellen finder hensigtsmæssig*. 9. I § 17, 3. Led udgaa Ordene: 
»dog biir del i Reglen ikke være kortere end 1 og ikke længere end 6 Uger«. 10. I 
Stedet for § 22, 1. Led lræder folgende Regel: »Naar den afdode skonnes ikke al 
have staaet i Gældsforpligtelser eller at have Arvinger paa noget Sted udenfor Fær
oerne, sker Indkaldelse ved en offentlig Bekendlgorelse med 3 Maaneders Varsel, 
der opslaas í Thorshavn paa sædvanlig Maude og tillige læses ved Kirkestævne i del 
Syssel, hvor den afdode har haft Bopæl;-) Frislen regnes fra Opslaget i Thosrhavn, 
Maa det derimod antages, ut den afdode har haft Gældsforpligtelser eller har Arvinger 
udenfor Færoerne, indrykkes Indkaldelsen, ved hvilken der gives 6 Maaneders Varsel, 
tillige ■? Gange i de for Skiftebekendtgorelser i Almindelighed bestemle Aviser, og 
regnes Fristen i saa iFald fru den i Avisen sidsl stedfundne Bekendlgiirelse. Naur 
Skifteretten finder det rigtigt, kan Indkaldelsen derhos bekendtgiires paa anden hen
sigtsmæssig Maade, navnlig ved Læsning lil Kirkeslævne i samllige Sysler. 11. I §
22, 2. Led udgaa Ordene: »Europa eller pna Island eller.« 12. 1 Stedet for § 23 
træder fiilgende Regel: »Skiftesamlinger afholdes i Boel efterhaanden som del findes 
fornódenl, De lillyses ved en Bekendtgórelse fra Skifteretten, opslaaet i Thorshavn 
pua sædvanlig Maade, og hvis de i Boel interesserede ere bosatte udenfor Thorshavn, 
lillige læsl ved Kirkeslævne i del paugældende Syssel-) —  for saa vidt Skifteretten 
ikke foretrækker ul give dem, der skulle tilkaldes, >u:r)ig personlig Underretning, 
hvilken kan meddeles paa den Maade, som Skifteretten i hvert enkelt Tilfælde finder 
hensigtsmæssig; del er tilladt al benytte anbefalet Brev eller lejet Bud. Varselet, Tiden 
og Stedel bestemmes af Skifteretten«. 13. Fristen i § 31 forlænges lil 6 Uger. 14. Den
i § 50, 2. Led fuslsulte Frist, i hvilken Udkastet til Opgiirelsen skal ligge til Eftersyn 
og Overvejelse, forlænges lil 4. Uger. 15. I § 55, 1. Led forandres: »Retten paa det 
Sted, hvor Boel behandles* til »Maanedstingel i Thorshavn«. 16. I § 55, 2. Led for
andres: >14 Dage* til »6 Uger«. 17. I § 58, 3. Led forandres: »Bekendlgorelse i 
A\iserne« lil »Læsning lil Kirkestævne*.-) 18. I § 61, sidste Led forundres: *D. L. 
5 1— 9 og 10« lil »N. L. 5— 4— 9 og 10.« 19, I § 78, 2. Led udgaar sidste Pkt 
20. 1 i  84- tilíiijes efter »Hjemting«: »eller ved Maancdsliugel i Thorshavn«. 21. I § 
85 forandres: »Hellen paa det Sted, hvor Skiflel holdes« lil »Maanedstingel i Thors- 
Itavti«. 'J2. I § 86 forandres: »Retten paa del Sled, hvor Boet behandles« Ul »Maaneds- 
titigel i Thorshavn*. »Efter Hjemting« indskydes: »eller ved Maunedslingel i Thors- 
liuvn«. Varselel, med hvilkel Personer, der bo udenfor Kredsen, skulle indkaldes, for
længes til mindsl 6 Uger. 23. 1 § 88, 1. og 2. Led forlænges Tidsfristen »12 Uger« til 
»6 Mauneder«.

M J f r .  Lov Nr. 174 a f 11. M a j 1935 P t. 5. 
s)  S e  nu A nordn. (N r. 89 ) 10, J u l i  1879.

59



1876 10. Okt.

10. Okt. K. U. M. SKR, (ti) Biskoppen over Sjællands Stift), hvorved det til
lades Biskappen at bemyndige Provsten for Færoerne til, navnlig naar Paasken maatte 
indtræffe særdeles tidlig, for de ugunstige stillede Præstegælds Vedkommende at til
lade Foraarskonfirmationens Henlæggelse lil Trinitatis Sbndag, naar Sognepræst og 
Menighed andrage derom, og naar Efleruarskonfirmalions Afholdelse ikke er begært.

11. Febr. 1877 KGL. RESOL., hvorved bifaldes, at den ved kgl. Resol, 18. 
August 1850 fastsatte Betaling af 28. Sk. for hver pligtig Arbejdsdag, soin ikke af 
vedkommende præster«s in natura til Anlæggelse af en Kiirevej fra Thorshavn ud lil 
de længst bortliggende Torveheder ved bemeldte By, forhojes til 1 Kr. SO Øre.

26, Marts 1878 —  JUSTM. ANORDNING (NR. 3 1 ), HVORVED BESTEMMEL
SERNE I LOV om Foranstaltninger til al forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse 
til Færoerne m. m. af 8. Januar 1872 indtil videre gores anvendelige paa eksanlemalisk 
Tyjus. I Henhold til den Justitsministeriet ved Lov om Foranstaltninger lil at for
hindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m, af 8. Januar 1872 § 7 
meddelte Bemyndigelse anordnes herved fiitgende: Bestemmelserne i Lov om For* 
anstaltninger lil at forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. ni. 
af 8. Januar 1872 skulle indtil videre ogsaa være anvendelige paa eksunlematisk 
Tyfus.

29. Marts LOV (NR. 36) OM L1CSYN PAA FÆRØRNE.
1 Forinden Ligsyn har fundet Sted og Dodsallest er udstedt efler de i denne Lov 

givne Regler, maa intet Lig jordes, ej heller maa Kisten lukkes over Liget eller Liget 
fores hort en længere Vej; og har Doden været pludselig (uden foregaaende Dods- 
knmp), maa Liget ikke, forinden ovennævnte Betingelser ere fyldeslgjorle, hensættes 
paa et afsides Sled, uden stadigt Tilsyn, ej heller anbringes i et Lokale, hvor det ikke 
er lilslrækkelig beskyttet mod Kulde. Ligel af den, som er diid i sin Seng, maa ikke 
tages, ud af Sengen, inden i det mindsle 6 Timer ere forlóbne efler Doden. Hvor 
Præsien ikke er |>aa Stedet, paaligger del vedkommende Kirkeværge at paase, al intet 
Lig nedgraves paa Kirkegaarden, forinden hehiirig Dbdsattest er udstedt. Diidsnltesten 
bliver i saadanl Tilfælde at aflevere til Kirkeværgen, der igen afgiver den til Præsten, 
naar 'han indfinder sig íor at forelage Jordspaakaslelsen. For de Assistenskirkegaarde, 
der ere anlagte i afsides liggende Bygder, hvor ingen Kirkeværge bor, bliver der af 
Amtmanden efler Indstilling fra Sognepræsten at beskikke en Værge, der i den om
meldte Henseende træder i Kirkeværgens Sted.

2 Paa de Steder, hvor en autoriseret Læge er bosal i en Afstand af ikke over 1 i 
Mil fra del Sted, hvor Ligsynet skal foregaa ,skal dette forelages uf Lægen. Ligger 
Slcdei íjernere end V( Mil fra den autoriserede Læges Bopæl, forelages Synet af lo 
Ligsynsmænd, medmindre den afdiídes efterladte eller andre rette vedkommende 
foretrække at tilkalde Lægen, eller Politibvrigheden (i Thorshavn Land fogden, uden
for Thorshavn vedkommende Sysselmund) bestemmer, at dette skul ske. Distrikls* 
lægerne ere pligtige overalt i deres Latgedislrikl at foretage de Ligsyn, hvortil de 
maatte blive kaldede af Politibvrigheden eller de ufdbdes eflerladle eller andre retle 
vedkommende.

3 I ethvert Sogn paa Landet, lnor efter Bestemmelsen i § 2 Ligsynsmænd maa 
haves, eller dersom Sognet har en storre Udstrækning, i ethvert af de Distrikter, 
hvori Sognet i denne Henseende af Laiidfogden efler Forslag af vedkommende 
kommunale Bestyrelse inddeles, bor der være lo Ligsynsmænd og tillige en etler lo 
Hjælpeligsynsmænd lil al træde i Sledet, naar nogen uf hine Imr lovligt Forfuld. 
Paa de Steder, hvor Ligsyn i Medfbr af § 2  skal foretages uf Lægen, udtiævnes lige
ledes to Mænd til i Lægens lovlige Forfald at forelage Ligsynel. Ligsynsmænd og 
Hjælpeligsynsmænd beskikkes af Laudfogden efler Indstilling af den kommunale 
Bestyrelse. De ere forpligtede lil at modtage og vedblive deres Bestilling, medmindre 
de maatte have gyldig Grund ti! al begære sig frilugne, hvilket bliver at bedbnnne af 
Landfogden.
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4 Efter at Ligsynet er foretaget, udbedes Dodsatteslen af den eller dei», som have 
udfort Synel. Attesten affattet i den af Justitsministeriet foreskrevne Form1) og 
udfærdiges paa dc dertil indrettede trykte Blanketter, Hvor Ligsynet foretages af 
Ligsynsmænd, kan del ikke afholdes, fiir 3 Dage ere forlobne efler Doden, med
mindre umiskendelige Tegn paa Forraitdnelse Jorinden have vist sig. Undtagelse 
fra denne Regel kan kun finde Sted i Henhold lil de gældende Bestemmelser om 
smitsomme og epidemiske Sygdomme, saavel som i de Tilfielde, der nærmere niaatlc 
blive bestemte af Justitsministeren.

5 Justitsministeren lader forfatle en Vejledning for Ligsynsmænd,-) indeholdende 
Beskrivelse af de vigtigste Dodstegn, som kunne benyttes af Lægmænd, og Anvisning 
til deres Benyttelse, saml de bvrige Oplysninger, der kunne være nyttige ved Lig
syn. Denne Vejledning trykkes og udleveres gratis tillige med et Eksemplar af denne 
Lov lil enhver Ligsvnsmand ved hans Udnævnelse. Ønsker den udnævnte Ligsyns
mand nogen nærmere Oplysning med Hensyn lil Benyttelsen af den anforte Vej
ledning, kan han derom henvende sig lil Distrikllægen, hvem det paaligger mundtligt 
at give liam den efter Omstændighederne nodvendige Forklaring.

0 Opstnar der ved Ligsynel Formodning om, ul Diidsaursugen fortjener Justits
væsenets Opmærksomhed, skal Lægen eller Ligsy nsmænderic uopholdelig gore Ind
beretning ihcrom lil Politiíiv righeden, og Dodsaltesten maa da ikke udstedes, fiirend 
denne har tilkendegivet, at der fra dens Side intet er lil Hinder herfor. I Tilfælde 
af Selvmord, saavel som naar Lig opdrive, Personer eller Fostre findes dikle, eller 
naar Mennesker ere omkomne ved ulykkelige Hændelse, saa og hvor ellers Under- 
sogelse fra det offentliges Side or indledet i Anledning nf cl indtruffet Dodsíald, 
maa Liget ikke jordes, fbrend det er undersbgl af Poliliovrighcden, i forjiodent Fald:l) 
i Forening med en af den tilkaldt Læge, og fiirend den af Lægen eller Ligsynsmæn- 
dene udstedte Dodsattest af Politiovriglæden er forsynet med Paategning om, al der 
for det offentliges Vedkommende intet er til Hinder for Begravelsen. Skulde Vejrligels 
Beskaffenhed eller undre Naturforhold lægge Hindringer i Vejen for, ul den om
handlede Undcrsiigelse af Liget kan finde Sled, skal dog Præsten eller, naar han 
ikke er lil Stede, vedkommende Kirkeværge, efter ul der af Ligsynsmændene er fore
taget en saa vidl muligt nojagtig Undersogelse af Ligel og Dodsattest af dem er ud- 
stedl. kunne lilslede, ut Liget begraves, dog al Begravelsen ikke finder Sted, íor 
der er henguaet mindst 6 Dage efter, at Ulykkestilfældet er indlraadt eller Liget er 
bleven fundet.■*) I ovrigt er det en Selvfðlge, al hvor der kun være Spbrgsmaal om 
Muligheden af Genoplivelse, bor under Ansvar for vedkommende efter Bestemmel
serne i almindelig borgerlig Straffelovs § 1991') intet hertil sigtende Middel undlades
f. Eks. ved al tilkalde en Læge, eller ved al siige Hjælp hos undre Personer, hvis en 
Læge ikke straks kan skaffes til Stede.

1 Overtrædelser af denne Lov straffes med Fængsel eller Boder, for saa vidt Gernin
gen ikke efter Beskaffenhed nmulte medfiire en stbrre Straf. Suget« om suadanne For
seelser, som kun ere strafbare efler denne Lov, uden at fulde ind under Bestemmel
serne i almindelig borgerlig Straffelov uf 10. Febrnur 1866,•') behandles som offent
lige Politisager.

8") For Ligsynet og Diidsallestens Udstedelse erlægges en Belaling af 2 Kr, til 
Lasgen eller lil lige Deling mellem Ligsynsmændene. Skul Betalingen udredes af Hus- 
mænd, Daglejere, Tjenesteydende, andre Personer i lignende Slillinger eller af deres 
efterladte, erlægges kun halv Belaling. Sker Begravelsen paa Falligvæsenets Bekost

>) S e  Bek. Nr. 3 of 22. Ja n . 1032.
2) Nr. 115 al 1. A pril 1921.
«) J ír .  Ju su n . Skr. 12. Januar ItíB'J.
■>) J f r .  Ju stm . S k r . 12. Ju iiuur
5) Nilgietd. S tf l.  S 253 Nr. 2.
fl)  N ii Lovliukcndtfjiinílse nf Straffeloven of 1939.
1)  Ophævet vod An. Nr. 3 5  nf 26. F c lir . 1935 forsauvidt nngaar den deri ínslsattc T ak st for 

Hetuling til l,n:^er fur Ligsyn og D iidsnltrst.
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n i tig, erlægges fuld Belaling. Befordring ydes cflcr Reglerne i Lov af 8. Januar 1872 
om den Belaling, der tilkommer Læger paa Færoerne for deres Forretninger. Have 
den afdodes efterladte eller andre rette vedkommende kaldt en Læge over 1/1 Mil 
fra hans Bopæl for al syne el Lig, ydes der ham fri Befordring og Betaling som for 
et almindeligt Sygebescig. Kaldes Lajgen lil Ligsyn af Politiovrigheden, belales han 
herfor af det offentlige efler de t ovenanfrirle Lov af 8, Januar 1872 fastsalte Heg
ler. For den Attest om et dodfodl Barn, som afgives af den i Anledning af Fodslen 
lilkaldle Læge, erlægges ingen Belaling.

9 Alle paa Færoerne gældende ældre Bestemmelser om Ligsyn ophæves.
10 Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1878.

L Nov. —  K, U. M. SKR., (til Amlmanden og Provsten paa Færoerne), hvorved 
del paalægges Amtmanden og Provsten at drage Omsorg for, at der for Fremtiden 
ved Opforelse eller Istandsættelse af Bygninger paa Færoerne, der sorlerer under Mi
nisteriet for Kirke- og Undervisningsvæseuel, bliver tagel behorigl Hensyn til saa vidt 
muligt at folge de Anvisninger og Vink, som indeholdes i cn i M inisterialtidende for 
1878 B., Side 660 62, optagen, af Arkitekt Amberg afgiven ^Indberetning om de 
Bygningsvæsenet i Almindelighed vedkommende Foritold paa Færoerne.«

10. Febr. 1879 KGL. RESOL., hvorved tillades, at de tvende Tavler, der hidtil 
have været omhaarne ved Gudstjenesten i Thorshavns Kirke til Fordel henholdsvis 
for Kirken og de fallíge, fremtidig maa hensættes i Forkirken i Stedet for al ombære .

10. Juli KGL. ANORDNING (NR. 89) OM FORANDRING af den i Anordnin
gerne af 13. Februar 1873 og I I, januar 1876 foreskrevne BEKENDTGØRELSES- 
MAADE FOR SKIFTEINDKALDELSEK O. DESL. PAA FÆRØERNE.

Efter at Vt ved allerhojesle Bevilling af Dags Dato have autoriseret den paa Fær
oerne udkommende Amlstidende Dimmalælling til Optagelse af relslíge og andre of
fentlige Bekendtgorelser for berneldle Øer,*) forandres de í Nr. 10. 12 og 17 i An
ordningen af 14. Januar 1876, hvorved Lov af 30. November 1874 om Skifte af Dods- 
bo og Fæltesbo m. v. cr udvidet til Færoerne, indeholdte Bestemmelser om Bekendt
gørelse ved Opslag i Thorshavn og Læsning ved Kirkeslævne af Skifleindkaldelser 
m. v. derhen, at Bekendtgorelsen, saa længe der paa Færoerne udkommer en til Op
tagelse af retslige og offentlige Bekendtgorelser autoriseret Avis, skal ske ved índryk- 
kelse i denne, saaledes al de foreskrevne Frisler regnes fru den sidsle Bekendlgorelse
i Avisen. Denne Anordning træder i Krafl den 1. Oktober d. A.

16. Okt. JUSTM. BEKENDTGØRELSE (NR. 115) OM KARANTÆNEUNDER
SØGELSER AF SKIBE, DER ANKOMME TIL FÆRØERNE FRA STEDER, HVOR 
SMITSOMME SYGDOMME ANTAGES AT HERSKE EPIDEMISK.

I Henhold lil den Justitsministeren ved Lov om Foranstaltninger Lil al forhindre 
den asiatiske Koleras Indbringelse lil Færoerne af 8. Januar 1872 § 7 meddelte Be
myndigelse fasliæltes herved folgende: Skibe, dur ankomme lil Færoerne fra et Sted, 
hvor Kolera, Kopper, cksantcmatisk Tyfus eller andre Sygdomme, paa hvilke Be
stemmelserne i fornævnte Lov af 8. Januar 1872 maalle blive bragle lil Amendelsc, 
ifolge derom udstedl Bekendlgorelse antages al herske epidemisk, skulle, for saa vidt 
Lægen \ed deres Ankomst er fraværende, af Politiovrigheden ktiniie frilages for den 
xed ovennævnte Lov, jfr. Anordningerne af 15. April 1872 og 26. Marts 1878, paa-

i )  V<‘<] nnf R c iillin g  c r  det tillad t, ol njrvntis Rlad iiiiliil videre man autoriseres til O ptagelse 
a í retslige og andre o ffen tlig e  lieku iu ltgorelser, som e f le r  nugictdende e lle r  frem tid ige R eg 
ler sk u lle  o tfentliggores ved Indrykkelse i en Avis pna F n ro ern e , wimt at X kh tsclskah el 

Fæ rii \inlbtidendes Bogtrykkeri«  ligeledes indtil vider! mim udgive furntevnte autorise
rede T id end e, I>1. a. |iua V ilknor, ul deli ild^aar mindst 1 Oung ugentlig , ng al der uden 
lle la lin g  i Tidenden optages, livad der e fte r  frem tid ig udkom m ende I.ove og A nordninger 
a f Øvrigheden deri sk a l iickem ftgiires, saavel sum In  ad d er uf M in isteriern e forlunges ind
rykket i Bindet.
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hudnc Lægeundersogelse, for saa vidt Skibels Fórer lil Stedels Øvrighed afgiver cn 
Erklæring om, al han ikke har eller paa Hejsen har hall dode eller syge, derunder 
dog ikke indbefattet tilskadekomne ombord. Erklæringen affattes i fbtgende Form:
Undertegnede Forer af ............ kommende íra ..............  erklærer herved paa Æ re og
Samvittighed, ut jeg ikke har eller paa Rejsen har haft syge eller dode om Bord.

22. Juni 1880 K. U. M. SKR. (til Biskoppen over Sjællands Stift). I Anledning 
af cn Indberetning fra Provsten for Færoerne om, at Lagtinget efter huns Opfordring 
havde vedtaget, at der forelobíg hvert Aar under Sognepræstens Ledelse skulde hol
des Syn over Myggenæs Kirke, udtaler Ministeriet, at del ikke finder det fornbdenl 
al meddele Approbation paa denne Foranstaltning, der ikke har gaact ud paa al 
indrette noget egentligt Syn, hvis Bestemmelser ere bindende lige ovenfor Kirkernes 
Overbestyrelse, men maa betragtes som en Skærpelse af det i Kane. Skr, 29. April 
1826 ommeldte aarlíge saakaldte Eftersyn af Kirkebygningen, der har lil Hensigt at 
sætte Kirkeheslyreisen bedre i Stand til at sorge for dens Vedligeholdelse og saaledes 
heller ikke i de Aar, du Provslesyn regelmæssig skulle aflioldes, kan træde i disses 
Sted. Derimod paulægges del Provsten, naar Vejrforholdene eller deslige Omstændig
heder have forhindret ham i at lage del berummede Syn over en eller anden Kirke 
og nodel ham lil al forbigua denne, da al konstituere vedkommende Sogncpræsl lil 
paa Provstens Vegne at holde Synet over Kirken i Forening med dc dertil udmeldle 
Synsmænd, af hvilket Syn Udskrift vil være at indsende af Provsten lil Biskoppen i 
Forening med dc andre Í Aare,s Lob afholdte Provslesyn. For óvrigl udtaler Mini
steriel angaaende Kompetencen til al træffe Afgorelse i Sporgsmaal vedkommende 
Forandringer med Hensyn til Synenes Ordning, al, hvad dc almindelige lige overfor 
Kirkernes Overbestyrelse bindende Syn angaar, hbre saadanne Sporgsmaal under 
Biskoppen og Ministeriet, uden al den Omstændighed, al det ifolge Lov 15. Aprif
1854 § 12 d. tilkommer Lagtinget ut tuge Bestemmelse om Anvendelse nf Kirkernes 
Midler, kan, hvis saadunne Omordninger i Synsvæsenel skulde medfore forbgedc l Ud
gifter for Kirkekusseme, bevirke, at Lagtinget i Stedcl for Ministeriel skulde kunne 
afpore Sagen; del maa derimod, efter al vedkommende Anliggende af Provsten har 
været forelagt Ministeriet gennem Biskoppen, være Ministeriets Sag ut skonne om, 
hvor vidl del er fornódenl ut indhente Laglingels Ytringer, Inilket der navnlig vil 
være Anledning til, naar den Foranstaltning, hvorom der muatte være Sporgsmaal, 
ikke havde Hjemmel i den pan Færoerne gældende almindelige Lovgivning.

18. Marls 1881 LOV (NR. 35) OM OPHÆVELSE AF DEN FÆRØSKE NÆB- 
BETOLD.

1 Den ved allerhojeste Resolution af 21, Noucmbcr 1741 panbudne Næbbelold op
hæves. . ..

2 ISæbbeloldfondens Kapilul og Pengebeholdning tilfalder den ved del under 18. 
April 1832 allerhojesl konfirmerede Rcgiiluliv opretlede Fond for forulykkedes ef
terladte paa Færoerne som en Forbgelse aí sammes urorlige Kapital.

23. April LOV (NR. 59) OM FREMMEDES FISKERI UNDER FÆ RØERNE.1)
1") Drive fremmede Nationers Fiskere nogel som helst Fiskeri under Færoerne

indenfor den Grænse, hvor dette er forbeholdt danske Undersaulíer, straffes de med 
Boder fra 200 Kr. lil 5000 Kr.

22) Summe Straf rammer fremmede Fiskere, der tilvirker, pakker eller omlader 
Fisk eller Fiskeriprodukter, udstyrer Langline, paasætter Agn eller reder Langline 
inde paa fa'riisk Soterrilorium. Tilfojcs der herved nogen Skade, bliver denne derhos 
ul erslalle efler Lovgivningens almindelige Grundsætninger, Undlagelser fra denne 
Regel kan i ekstraordinære Tilfælde {Havari o. I.) indrommes af Færoernes Lands
styre. Ligeledes kan Landsstyret indrommes enkellvis eller ved Bekendlgbrelse gore

*) Sum æ ndret vud LI. Nr. 12 a í H, M att« 1951. 
J í r .  Lov Nr. 90 1. A pril 1925.

63



1881 23. April

generel Undtagelse fra denne Regel, saafremt der ved gensidig Overenskomst er sikret 
færoske Fiskere lignende Rel i et fremmed Lund.

31) Hver Gang el fremmed Fiskerskib soger Hovn®) pau Færoerne for al huve 
Forbindelse med Lund, hur Skibsforeren snarest muligt efter sin Ankomst, og forin
den han tilsteder Skibets Besætning noget Samkvem med Indvaanerne, ut melde sig 
lios vedkommende Politiovrighcd eller Kurunlæncbeljcul, der har at tindersoge Ski
bets Papirer og dets Sundhedsforhold samt i del hele al fore Tilsyn med, al den fær- 
iiske Handelslov ikke overlrædes. Lr Skibet indkoinmel for ut stige Lægehja'lp mod 
en iblandt Besætningen udbrudt Sygdom, eller der i ovrigt findea tiogel mistænkeligt 
med Hensyn til Skibels Sundhedstilstand, bliver der at forholde efter den gældende 
Karantænelovgivning. For Lftersyn af Skibets Papirer erlægges til vedkommende Po- 
litiovrighed eller Karantænebeljent 5 Øre pr, Ton af Skibets Drægtighed, hvorefter 
Skibets Folkeiiste meddeles Paategning om. at Eftersyn har fundet Sted. og at det 
befalede Gebyr herfor er erlagt. Naar el fremmed Fiskerskib siiger Havn paa Grund 
af haardt Vejr, uden al nogen iblandt Besætningen gaar i Land eller har nogen For
bindelse med Indvaanerne, skul det ikke være nodvendigt al forevise Skibspapirerne, 
om Skibet end ligger lil Ankers, indlil del uden Ture kan gaa ud igen. Overtrædelser 
af Bestemmelserne i denne Paragraf straffes med Bíider fra 10 li! 200 Kr.

4 Sager i Anledning af de i denne Lov omhandlede Forseelser behandles som of
fentlige Politisager. For de íoreskrevne Boder, der tilfalde Færo Amts Fattigkasse, 
hæfter saavel Skib som Ladning, og af den sidste kan ved Auktion jælgcs saa meget, 
som belióves lil Mulklens Udredelse og Dækning af Omkostningerne.

5 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1882.

7. Maj -  LOV (NR. 69) OM FORPLIGTELSE TIL JORDS AFGIVELSE TIL 
OFFENTLIGE VEJE, HAVNE OG LANDINGSSTEDER, SAMT TIL OFFENTLIGE 
SKOLER PAA FÆ RØERNES)

1-*) Naur en Kommunalbestyrelse finder enten Anlæggelsen af en ny offentlig Vej 
eller Udvidelsen af en ældre saadan Vej eller en forandret Retning af samme i den 
Grad fornoden, at del almene Vel maa anses al fordre slige Anlæg, skulle vedkom
mende Grundbesiddere va:re pligtige til imod fuldstændig Erstatning at afstaa det 
nodvendige Jordareal.

2 Kommunalbestyrelsen skal underretle de vedkommende Ejere og Brugere af den 
Jord, som herefter agtes indtagen li] Vejen, om den tagne Beslutning, og skulle disse 
være befojede til. inden 3 Mauneder efler, at de bevisligeu have modtagel denne Un
derretning, ut paaklage samme, hvis del er en l.andkninmunes Forslantlerskab, der 
hur tuget Beslutningen, gennem dette lil Laglinget,r’ l og hvis det er Thorsbavns 
Kommunalbestyrelse, gennem Amtet lil Justitsministeriet/') hvilke hver især endelig 
have al afgiire. om den tagne Beslutning kan anses lovbjemlel. Oversiddes denne 
Frist, bliver Heslulningcn bindende for de paugældende Grundbesiddere.

Ejes Jorden, om hvis Afgivelse der er Sporgsmoal, uf flere i Fu-llig. skal det være 
tilslrækkebgl. al I af de storre Lodsejere underrcttes om den tagne Beslutning, idel 
denne dog i saa Fald tillige bliver al bekendtgore ved Læsning td Kirkestævne11) í 
det Sogn, i hvilket jorden er beliggende, samt ved Indrykkelsc en Gang i den paa 
Færoerne udkommende, lil Optagelse af retslige og offentlige Bekendlgorelser auto 
riserede Avis. Fristen Tor Paaklagen, der slaar auben for enhver Lodsejer, regnes 
da fra den Dag. saadan Læsning har fundet Sted, eller fra Bekendt rørelsen i Avisen, 
for saa vidl denne er senere,

i )  ,Iír. B ck . og Instr. 25 . F tlm m r 1897.
- )  J f r .  Ju sllu . S k r . 10. M arts IBM

J f r .  Luv Nr. lfiO a f IB. M uj 1037 jj 1 tVuiulkrnflsanla,-g) og LI, Nr. 00  nf 2 D ir . 1049 um 
Kk=(>ni[>rirctio!i til A potek,

4) J í r .  Lov 2H. Jam m r 18,% § 6 .
r>)  l f i i l ( ' u  L o v k i i  om 1‘ a rin 'iiii‘s H jem m estyre mua d e t  1111 v u rr  l .a i i f l " l } ‘rrt, som tru ffor \ f -  

p irc lsrn .
®) J f r .  Lov Nr. 50 uf 1.. A jtril 1012 om O ijIh l-v u Is c  ut kutulgitreU e ved Kirkosticvno ni, m.
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3 Dersom de omhandlede Anlæg vedkomme flere Kommuners Grund, disse ej 
kunne enes om nærværende Lovs Anvendelighed paa samme, bliver Sporgsmaaiet at 
ofgore for Landsognenes Vedkommende al Lagtinget,1) íor Thorshuvns Vedkom
mende af Justitsministeriet.1) E r der mellem nogle af disse Autoriteter Meninj'sulig- 
hed om Lovens Anvendelighed, kan ivungen Afstaaelse ej fordres for nogen Del af 
Anlægget, *

4 Saafremt Kommunalbestyrelsen ikke kun blive enig med Grundbesidderen om 
Vederlagets Storrelse, hvilken Overenskomst i ovrigt ikke uden hojere Sanktion kan 
være gyldig, dersom Jorden tilhorer Staten, en Stiftelse, et Embede eller en Kom
mune, bliver Vederlaget at bestemme ved tvende kyndige og uvillige Mænd, som paa 
sædvanlig Maade dertil af Retten udnævnes, og som, hvis det fra nogen af Parlernes 
Side forlanges, have for Retten at afhjemle deres Forretning.

lovrigt bliver der saavel med Hensyn ti! Uetsgebyrs Erlæggelse som med Hensyn 
til Vederlagets Bestemmelse, Belobets Udbetaling lil Ejeren med Panthaverens Sam
tykke saml Brugshaverens Ret lil at nyde Renten af Vurderingssummen, saa længe 
Brugsretten vedvarer, at forholde aldeles efter Bestemmelserne i Forordningen af 23. 
April 1845 om Jords Afstaaelse lil Kirkegaardes Udvidelse, saaledes som samme ved 
Lov af L Januar 1851 er gjort gældende paa Færoerne.

Finder enten Kommunen eller Grundbesidderen sig briistholden ved Taksutionsfor 
retningen, huvc de senest inden 3 Maaneders Forlob fra dens Afholdelse al gore de 
fornodne Skridt lil snaTesl muligt at fua en Omluksutionsforretning afholdt ved I af 
Retten udmeldle Mænd. Dersom Overskónforrelningen forhðjer Erstatningen med 1 1 0  
eller derover af del ved den fórste Taksalionsforretning bestemte Belob, har Kom
munen at bære Omkostningerne ved Overskonsforretníngen, i modsat Fald bæres de 
af Rekvirenten. Med Hensyn til Vederlagets Bestemmelse har de af Retten udmeldte 
Mænd al ansætte vedkommende Ejendom til sand Værdi i Handel og Vandel, men 
ved Erstatningens Fastsættelse bliver herved at afkorte den Forogelse i Værdi, scm 
den tilbageblivende Ejendom skonnes at opnaa. Som Folge heraf kan Erstatning for 
Afstaaelse endog helt bortfalde, naar den af Kommunen trufne Foranstaltning skiin- 
nes at medfore slorre Fordele for Ejeren, end det aístaaedcs Værdi udgor, Denne 
Regel gælder ved alle Ekspropriationer, som kan foretages af offentlige Myndig
heder pau Færoerne.-)

5 Saavel til nye Vejes Anlæg som lil Vejenes Vedligeholdelse er paagældende Kom
munalbestyrelse berettiget til al lage det fornodne Malerialc, saasom Grus, Jord. í er, 
Sand og Sien, hvor saadant bekvemmest cr at faa, all dog kun under Iagttagelse af den
i de foregaaende Paragraffer foreskrevne Fremgangsmaade og imod fuldstændig Er- 
stalning saavel for Materialets Va-rdi som for den Skade, dels Bortlagelsc paaf-lrcr 
F.jeren.

0 Med Ekspropriation af Grunde og Ejendomme, som en Kommunalbestyrelse fin
der fornoden til Anlæg eller Udvidelse af Havne og Landingssteder eller af doilil 
horende Indretninger, saml med Jords Afgivelse til offentlige Skoler vil der i eet og 
alt være ut forholde efter de i nærværende Lov foreskrevne Regler,

7;')  I alle Tilfælde, hvor en Kommune, anden Myndighed eller en Koncessionshaver 
(jfr. f. Eks. Lov Nr. 169 af 18. Maj 1937) har Ret til Ekspropriation aT Jordarealer 
efter Reglerne i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881, skal Kommunen, den offentlige Myn
dighed eller Koncessionshaveren tillige have Ret til al lage det for vedkommende An
lægs Etablering og Vedligeholdelse fornodne Grus, Jord, Ler, Sand og Sten efter 
Heglerne i Lovens § 5. Erstatning for saadant Materiale saml for den Skade, dels 
Borttagelsc paaforer Ejeren, íaslsælles altid efter Reglerne Í Lovens § I, saaledes 
som denne er ændrel ved Kundgiirele Nr. 15 af 30. Oktober 19-11.

7. Maj LOV (NR. 70) OM FORANDRINGER I LOVEN AF 21, MARTS 1855 
OM OPHÆVELSE AF DEN KONGELICE ENEHANDEL PAA FÆRØERNE.

!)  líiiitie  L ov «) om Fæ roernes H jem m estyre maa tiel nu vaire l.n m h sly rel, som Iraiffcr Af 
górcísc.

a)  J f r .  m idl. Best. N r. 45  a í  30. O kt. 1941,
a)  J f r .  m idl. B c s l  N r. 17 a l  20. Jn n . 1944.
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1 Den i Lov om Ophævelse af den kongelige Enehande] pna Færoerne af 21. Marls
1855 § 7 under Navn af Ankerpenge omhandlede Afgifl til Amtsfatligkasscn bortfal
der fra nærværende Lovs Ikralltræden.

2 Del i samme Lovs § 10 ommeldte Antagelsesbrev til at maatte etablere Handel 
paa et beslemt opgivet Sted paa Færoerne udstedes fremtidig of Landfogden. For dets 
Udstedelse erlægges 200 K r.,1) som tilfalde Færo Amts Fattigkasse og Repartitions- 
fond lil lige Deling.

3 Bestemmelserne i nærværende Lov iræde i Kraft samtidig med Loven om frem
medes Fiskeri under Færoerne.2)

7. Maj LOV (NR. 71) OM SUNDHEDSVEDTÆGTER M. M. PAA FÆ R
ØERNE.

1 For Byen Thorshavns Sundhedsvæsen kan Kommunalbestyrelsen med Justitsmi
nisteriets3) Samtykke fastsætte en Vedlægt. Forandringer i og Tillæg til samme fast
sættes paa lignende Maade.4)

2 De Sundhedsvedtægter, som fastsættes i Henhold til fornævnte Paragraf eller 
for de færoske Landkommuner i Henhold til § 18, 2. Stykke, i Loven af 28. Februar 
1872, skulle, forinden de træde i Virksomhed, tinglæses og paa anden hensigtsmæssig 
Maade bringes til almindelig Kundskab, Det samme gælder med Hensyn til For
andringer i og Tillæg til Vedtægten.

3 Overtrædelser af Sundhedsvedtægterne straffes med Boder af indtil 200 Kr., der 
tilfalde Stedets Fattigkasse, og blive de ved Loven hjemlede almindelige Tvangsmid
ler at bringe lil Anvendelse, naar Sag anlægges mod nogen for ikke at have rettet 
sig efter de ham i Henhold til Vedtægten givne Paalæg eller Forbud. Politiovrigheden 
er forpligtet til at vaage over Vedtægternes nojagtige Efterlevelse.

4 Sager, der vedrore Overtrædelser af Sundhedsvedtægterne, behandles for Thors
havns Vedkommende efter de almindelige Regler om offentlige Politisager, men for 
Landkommunernes Vedkommende poliliretsvis efter Plakuten af 23. Marts 1813 af 
Sysselmanden, hvorfra de eventuelt paaankes til Amtets Overpolhiret, der afgor dem 
endelig uden videre Appel.G)

5*i) Forandringer i og Tillæg til de gældende Bestemmelser om Brand- og Byg
ningsvæsenet i Thorshavn kunne efler Lagtingels Indslilling fastsættes ved konge
lig Anordning.7)

6 Sager om Overtrædelser af Bestemmelserne i dc i Henhold lil § 18, 1. Slykke, 
i Loven af 28. Februar 1872 udfærdigede kongelige Anordninger om Brand- og Byg
ningsvæsenet i BygderneH) eller af de ifiilge samme givne Paalæg behandles og paa
kendes paa samme Maade som ovenfor i § 1 om Overtrædelser af Sundhedsvedtæg
terne i Landkommunerne foreskrevet, for saa vidt de ikke i Henhold til bestaaendc 
Lo\e maalte paudrage vedkommende Erstatningspligt eller storre Strafansvar end 
Roder.0)

27. Febr. 1882 JUSTM. ANORDN. (NR. 20), HVORVED BESTEMMELSER
NE f LOV AF 8, JANUAR 1872 om Foranstaltninger til at forhindre den asiatiske 
Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. CØRES ANVENDELIGE PAA MÆSLIN- 
CER OC SKARLAGENSFEBER OM BORD PAA DE TIL ØERNE ANKOMMENDE 
SKIBE.

I Henhold lil den Justitsministeriet ved Lov om Foranstaltninger lil at forhindre 
den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. ni. af 8. Januar 1872 § 7 dertil

! )  Som  íe rid ret ved L I. Nr. 24  a f  21. F ebr. 1950.
S) Lov (N r. 59 ) 23. A pril 1881.
s)  Nu Landsstyrets Sam tykke.
*) S e  Bek. 23 . M aj 1B82.
5) j f r .  Lov 174 a í 11. M a j 1935 Pt, 148.
e)  Brand og Bygningsvæsen c r  nu Sieranliggendc.
’ ) S «  Anord, 13. Aug. 1886 og Antird, 6 6 7  a f 15. D< c. 1920.
B) S e  Anord. 16. Ju n i 1882.
®) Sundhedsvedtæ gter e r  godkendte fo r : Sand Kom m une 25 . Aug. 1931, Kvivig 31 . Aug. 1932, 

Giite 9. O kt. 1933 og for en R æ k ke Kom m uner 1. Sep t. 1934. Æ n d rin g er for K luksvig ofi 
F u g lefjo rd  24. F e b r . 1947. (S e  Lugiíngstidende for de pnagæ ldende A a r) .
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27. Febr. 1882

meddelte Bemyndigelse anordrtes herved fólgende: Bestemmelserne í bemeldte Lov 
skulle ogsaa være anvendelige paa Mæslinger og Skarlagensfeber, for saa vidt de til 
Færoerne ankommende Skibe have eller paa Rejsen have haft Tilfælde af disse Syg
domme (syge eller dode) om Bord.

23. Maj JUSTM. BEKENDTGØRELSE (NR. 74) OM STADFÆSTELSEN AF 
EN SUNDHEDSVEDTÆGT FOR THORSHAVN.1)

I Henhold til Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa Færoerne af 7. Maj 1881 § 1 
stadfæstes herved folgende af Thorshavns Kommunalbestyrelse affattede Sundheds
vedtægtt

I. Sundhedsvedtægtens Omraade og Gennemjorelse.
1 Nærværende Sundhedsvedtægt gælder for Thorshavns Kommune. Udenfor den 

egentlige By er Sundhedskommissionen berettiget til at indromme passende Lempelser.
2 Tilsynet med Sundhedsvedtægtens Overholdelse paahviler en Sundhedskommis

sion, der bestaar af Landfogden, Landkirurgen og 3 af Kommunalbestyrelsen i eller 
udenfor samme paa 4  Aar2) valgte Medlemmer.

3 Naar særegne Omstændigheder, navnlig betydelige Epidemier i Byen selv eller 
i farlig Nærhed, gore overordentlige Foranstaltninger nodvendige, kan Kommissio
nen ved Kommunalbestyrelsen bevirke et efter Omstændighederne passende Antal af 
Byens Indvaanere udnævnt ti! nt være dem behjælpelige med Gennemforetsen af dens 
Foranstaltninger. Undskyldningsgrunde mod de i denne og foregaaende Paragraf 
nævnte Ombud afgores af Amtet.3)

II. Vandforsyningen.
4 Omsorgen for Vandforsyningen paahviler Kommunalbestyrelsen, som træffer de 

efter Omstændighederne nodvendige Foranstaltninger til dens Forbedring.
SSundhedskommissionen. der har stadigt Tilsyn med Vandforsyningen og Vandfor- 

syningsstederne, har Ret til at anstille eller for Kommissionens Regning lade anstille 
Undersogelse af Drikkevandet, og bor, om fornodent, gore Indslilling til Kommunal
bestyrelsen om de til dels Rensning og Opbevaring nodvendige Foranstaltninger.

6 Bronde skulle være forsvarlig opmurede og forsynede med Indhegning eller Dæk
sel. Brondens nærmere Omkreds hiir være lidt hojere end det omgivne Jordsmon og 
brolagt i mindst 1 Meters Afstand fra Brondcn.4)

 ̂ I mindre end 5 Meters Afstand fra Brbnd. saml ved Vaudliib, ovenTor almindelig 
benyttede Vundforsyningssledcr, maa, saa langt Indmarkcn strækker sig, Godning, 
Fejeskarn o. a, 1. ikke anbringes paa Sleder, hvorfra del kan faa Aflob Lil Drikke
vandet.4)

8 Forurenelse af Vandlob paa dc Sleder, Inor Drtkke\ andet tages, eller paa liojerc 
liggende Steder, indenfor de Grænser, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen, f. Eks, 
ved at vade derover, trække Kreaturer over, kaste Skarn eller Affald deri, eller vadske 
deri, forbydes ligeledes.

t i l .  Moddinger. -
9 Moddinger maa ikke anlægges uden Sundhedskommissionens Tilladelse og skulk; 

saavel med Hensyn lil deres Beliggenhed som med Hensyn til Sliirrelsc, OpforcUc- 
muade, Afbenyttelse og Rensning være Sundhedskommissionens Tilsyn og Forskrifter 
underkastede. Sundhedskommissionen kun forbyde Brugen uf all anlagte Moddinger, 
som den finder at være beliggende i for slor Nærhed af beboede Huse, Vandforsy- 
ningssleder eller Alfarvej.

1 0  
11 _ _ --------
I Slcdel for §§ 10 og 11 træder ifiilge Bek. 19. Juni 1888 fólgende Beslcmmelse: 

Moddinger inde i selve Ryen, hvis Grænser i saa Henseende til enhver Tid faslsællcs 
uf Kommunalbestyrelsen, skulle være opmurede af Sien med Kalk eller Ccmenl saavel

' )  Som  æ nd ret ved Bek. 19. Ju n i 1888, 11 . Ju n i 1910, 27. Sep t. 1913 og 5, M a j 192B, jf r ,  og 
sna K ap . 8  i P olitivedtæ gten  nf 19. Nov, 1923.

a)  I t!en ved Bek. 23. D ecem ber 1908 fo rsk re v n e  A ffattelse.
B)  Nu íorotcntlig  Landsstyret.
4)  Som  æ ndret ved Bek. 27. Sep t. 1913.
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i Sider som i Bund, samt, om fornodent, dækkede med Laag, I Udkanten af Byen 
og udenfor denne kunne Moddinger ogsaa tillades opforle af lose Kampeslen, naar 
de tillige omgives med en Vold af Gronsvær.

121) Dersom Moddinger ere forsynede med Aílob, hvilket kun kan finde Sled med 
Sundhedskommissionens Tilladelse, paaligger det Ejeren, efler Sundhedskommissio 
nens nærmere Bestemmelse, al bolde Aflobet i forsvarlig Stand.

131) Affald fra Grindefangster o. a. I. maa aldeles ikke oppevarcs i Moddinger. 
der ere beliggende inde i selve Byen, Derimod kan Fiskeuffald oppevares i saadanne 
Moddinger i Tiden fra 1. Oktober til 31. Marts, for saa vidt det stadig holdes tildækket 
med Aske, Tiirvesmuld o. desl.

IV. Den ol]cntlige Renlighed og Ajlobels Ordning.
14 Fiskehoveder, Indvolde af Fisk eller Hvaler, og undel Affald fra Tilberedningen 

af Fisk eller Hvaler maa ikke »flerlades paa Broer eller Lundingssteder, men skulle 
enten kastes i Soen eller henlægges i Moddinger udenfor Byen.

15 Ved Grindeíangster forbydes det at íade Hvalkðd eller Spæk henligge ved Stran
den eller paa Landingssteder udover en vis af Sundhedskommissionen i hvert enkeit 
Tilfælde nærmere beslemt Frist efter Uddelingen.

16 Rensning og Udskylning af alle privale Aflobsrender samt af de offentlige Ren
der, som lobe langs private Huse, besorges af Beboerne, saa ofle det maalle anses 
nodvendigl, efter Sundhedskommissionens Forkrift.

17 Andre offentlige Render renses ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning efter 
samme Regler som privale Render.

18 Gaardspladse og Gader skulle ligeledes fejes og afskylles af de respektive Be
boere eller ved Kommunalbstyrelsens Foranstaltning, saa ofte det af Sundhedskom
missionen anses fornodent,

19De fra Aflobsrender, Gaardspladse og Gader ved Rensningen oplagne Urenlighe
der skulle fjernes snarest muligt paa hensigtsmæssig Maade.

20 Det bestemmes af Kommunalbestyrelsen og meddeles Sundhedskommissionen, 
hvilke de Pladser. Gader og Aflobsrender ere, hvis Rensning vil blive besðrgel ved 
Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

V. Latriner,
21 Latriner maa ikke opfores uden Sundhedskommissionens Tilladelse og skulle 

med Hensyn lil Valg af Plads og Opforelsesmaade være Sundhedskommissionens For
skrifter undergivne.

22 Opfores Latrinbuse med Gruber, skulle dis<e \ære murede med Centenl og 
forsynede med passende Lukke.

23 1 Latrinhuse, hvor Tonder eller Kasser benyttes, bor disse \ære forsvarlig tætte 
og indvendig begede eller tjærede, samt anbragte paa el Cemenl- eller Flisestensgulv, 
der ikke ligger lavere end det omgivende Jordsmon. Del biir paases. at der ikke er 
Aflab fra Latrinbeholdere,

24 Renovationen er ligeledes undcrkaslcl Tilsyn af Sundhedskommissionen, der un
der særlige Omstændigheder vil have at fastsætte nærmere Bejler for dens Iværksæt
telse.

VI. Beboelseslejligheder,
25 Paa sumpet eller fugtig Grund maa nye Vaaningshuse ikke opfóres uden Sund

hedskommissionens Tilladelse og efler dens Anvisning. For saa vidt Huse alt ere op
forte paa saadan sumpet Grund, kaii Sundhedskommissionen paalægce Ejerne at 
sorgc for tilborlig Afgrofining efter Sundhedskommissionens Forskrift.

26 Tilsynet med de hygiejniske Forhold i udlejede Vaaningsrum paahviler Sund
hedskommissionen. Under Epidemier, eller naar der er Fare for Epidemier, har Sund
hedskommissionen Tilsyn med, at ogsaa andre Beboelseslejligheder holdes forsvarlig 
rensede og tilborlig udluftede, ul Vinduerne kunne oplukkes o. s. v.

>) I den ved Bek. 19. Ju n i 1HB8 fo ro k rev n « A ffattelse .
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VII. Fattighuse og Skoler.
27 Sundhedskommissionen har Tilsyn med de sanitære Forhold i Fattighuse 

og Kommunehuse, og bor om fornodent henlede Fattigforstanderskabets Opmærksom
hed paa mulige Mangler.

28 I alle Skoler, offentlige og private, vil Sundhedskommissionen have at fore noj- 
agtigl Tilsyn med Ventilation, Rnmforhold o. s. v.

29 Med Hensyn til de Fordringer, om i saa Henseende kunne stilles, vil for Fat 
lighuses og Kommunehuses Vedkommende Indenrigsministeriets Cirkulære af 9. Fe
bruar 1869, og for Skolers Vedkommende de i Lov af S. Marts 1856 §§ 1 3 inde
holdte Bestemmelser med tilborlig Hensyn til de lokale Forhold være at lægge lil 
Grund.

I III. For Sundheden skadelige Næringsveje.
30i) Oplagssteder íor Tran, Lever og lignende saavel som Trankogeri og andre 

for Sundheden skadelipe Næringsveje skulle med Hensyn til Anlæg og Drift (derun
der Aflobsforhold) være undergivne Sundhedskommissionens Kontrol.

312) 1 Stalde for Koer eller andre Kreaturer skal den Del aí Gulvet, som optager 
Urin og Ekskrementer, va:re muret, uigennemtrængelig for Vædske, eller, for sau 
vidt del bestaar af Tommer, være forsvarlig tæt, enten beget eller tjæret, og forsynet 
med passende Aflob efter nærmere Beklemmelse af Sundhedskommissionen, som lige
ledes fðrer Tilsyn med Rensning af Stalde, Udfbrsel af Godníng o. a. 1.

IX. For Sundheden skadelige Næringsmidler.
32 Der bor ved Undersogelser paa ubestemte Tider fores Kontrol med, at der ikke 

sælges forfalskede eller skadelige Næringsmidler, og kan Sundhedskommissionen til 
de i saa Henseende nódvendige Undersofieber benytte sagkyndig Hjælp paa det of
fentliges Bekostning. Mejerier og andre Etablissementer til Forhandling af Mælk eller 
Tilvirkning af Mælkeri produkter maa ikke indrettes, fðrend Sundhedskommissionen 
har godkendt Valget af Pladsen og Planen íor Anlægget. Udsaig af Mælk (derunder 
Fltide, Kærnemælk og Valle) og Mælkeriprodukter staa under Sundhedskommissio
nens Tilsyn, og de særlige Paalæg, som denne maalte give med Hensyn tíl Orden og 
Henlighed, skulde uvægerlig fol ges. Det samme gælder Lokaler i Thorshavn, i hvilke 
Mælk, der er bestemt til Forhandling i Byen, opbevares eller forhandles.i)

33 Naar forfalskede eller fordærvede Næringsmidler konfiskeres, bliver Opdagelsen 
af det mislige Forhold at bringe tíl offentlig Kundskab.

X. Plejebarn.
34 Foqdejningen af Biirn, der cre udsatte hos Plejeforældre, síaar under Sund

hedskommissionens særlige Tilsyn.
X I. Begravelsesvæsenet.
35 Under farlige Epidemier kan del af Sundhedskommissionen bestemmes, at de 

Ligkister, som nedsættes i Jorden, skulle bedækkes med et Lag brændt Kalk, eller 
med Trækul, eller paa anden aí af Sundhedskommissionen angiven Maade desinfiee- 
res.

36 Opgravning af Lig maa kun foretages med Sundhedskommissionens Samtykke 
og efter dens An.ordning.

37 Forinden en nedlagt Kirkegaard tages i Brug i andet Øjemed, bliver Sundheds 
kommissionens Erklæring at indhente,

38 Hvis Sundhedskommissionen formener, al en ojeblikkelig Gennemforelse af 
denne Vedtægts Forskrifter vil være forbunden med Vanskeligheder, er den berettiget 
lil al indromme en passende Frist, dog ikke udover et Aar efter Vedtægtens Træden 
i Kraft. Nærværende Sundhedsvedtægt, af hvilken el Eksemplar tilstilles hvert Hus
i Byen, træder i Kraft den 1. August 1882.

TILLÆG TIL den af Justitsministeriet under 23. Maj 1882 stadfæstede SUND 
HEDSVEDTÆGT FOR THORSHAVN. (Stadfæstet af Justitsministeriet 5. Maj

! )  I den ved B ek . 14. Ju n i 1910 foreskrevne A ffattelse .
s)  I den ved B ek . 19, Ju n i 1888 foreskrevne A ffaltetsc.
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1 92 8 ): Sundhedskommissionen er bemyndiget ti), saafremt et af den i Henhold til 
Vedtægten givet Paalæg ikke efterkommes, da at underrette Byraadet herom, og dette 
foranlediger da for Vedkommendes Regning udfort det Foretagende, som udgor Gen
standen for det overtraadle Paalæg. Omkostningerne ved Udforelsen afholdes fore- 
lobig af Kommunekassen, men kan derefter inddrives ved Udpantning.

16. Juni —  KGL. ANORDNING {NR. 84) OM BYGNINGS- OG BRANDVÆSE
NET I DE FÆRØSKE LANDKOMMUNER.

1 Henhold lil Lov om de færoske Landkommuners Styrelse af 28. Februar 1872 S 
18 ville Vi herved allernaadigst have anordnet som folger:

1 Sognekommissionen i hvert Sogn eller, hvor der i misondrede Kommuner ikke 
findes nogen Sognekommission, Kommunens Forslanderskab har som Bygningskom- 
mission for Sognet at fore Tilsyn med sammes Bygningsvæsen og paase, at de med 
Hensyn til Brandvæsenet givne Forkrifter overholdes. Naar der i en Bygd ikke bor 
noget Medlem henholdsvis af Sognekommissionen eller af Forstanderskabet kan For
standerskabet beskikke en eller lo Mænd i Bygden til for dens Vedkommende at ind
træde som Medlemmer af Bygningskommissionen. Undskyldningsgrunde mod dette 
Ombud nfgores af Amtet.1) Ethvert Medlem af Bygningskommissionen er pligtigt til 
paa dens Vegne at udfore de Hverv, samme maalte overdrage ham. Det paaligger Sys
selmanden at yde Bygningskommissionen Vejledning i Udforelsen af dens Hverv.

2 Intet Byggeforetagende, Nybygning eller Hovedreparation, maa paabegyndes 
uden Tilladelse fra Bygningskommissionen, der bar at meddele vedkommende det 
nodvendige Svar inden 11 Dage efter Anmeldelsen. Ved Hovedreparation íorstaas, 
foruden Genopforclse af Ydervægge af Sten eller af Sten og Griinsvær, enhver Repa
ration, ved hvilken nye Bjælker eller Syller indsættes i Bygningen, eller ved hvilken 
Bygningens ydre Form forandres.

3 Opforelsen af nye Bygninger og Udforelsen af Hovedreparationer ved ældre Byg
ninger kunne af Bygningskommissionen forbydes, saafreml de antages at blive lil 
Hinder for Vedligeholdelsen af tilstedeværende Veje, Gader eller Afløbsrender, eller 
for Anlægget af nye, ligesom ogsaa, hvis tidligere opforte Bygninger ligge saa nær, 
at Fare i Tilfælde af lldsvaade derved formenes at kunne opstaa.. Ligesom Bygnings 
kommissionen derhos vi! have at tilstræbe Regeímæssighed med Hensyn til Husenes 
Beliggenhed i Forhold til hinanden, saaledes bor den navnlig ved nye Bygningers Op- 
forelse paase, at Gaderne efterhuanden faa en passende Bredde efter Bygningernes 
Hojde og ovrige stedlige Forhold, og bor Gadens Bredde, hvor ikke særlige Hindrin
ger stille sig i Vejen derfor, være mindsl 6 Alen.

4 Sodnhuse, der altid skulle være opforte af Sten eller paa den sædvanlige Maade 
af Sten og Gronsvær, maa ikke tækkes med brandfarlig Materiale, medmindre det 
dækkes med Gronsvær eller Sien, og maa de desuden ikke opfores i mindre Afstand 
end 30 Alen fra beboet Hus, Kirke, Skole eller lignende Bygning, Hiíhus, Pakhus eller 
Kæld, Den samme Afstand vil være al holde for Trankogeriers Vedkommende. Hvor 
Sodnhuse eller Trankogerier, der ere opfiirle for denne Anordnings Ikrafttræden, 
findes i mindre Afstand fra de i 1. Stykke anfiirie Bygninger end 30 Alen, kan Byg
ningskommissionen give saadanne særlige Forskrifter med Hensyn lil Brugen af 
dem, som maatte anses niidvendige lil Forebyggelse af Brandfare.

5 Skorstene fra Bagerovne, Komfurer eller Vindovnc skulle være forsvarligen op
forte af Mur- eller Kampesten. Dog kunne ogsaa som Skorstene anvendes stobtc Jern- 
rór, naar Bygningen er tækkel med Gronsvær, Skifer eller lignende ikke brandfarligt 
Materiale, samt under Iagttagelse af, at Roret ikke paa noget Sted kommer Bygnin
gens Træværk nærmere end 6 Tommer, og at det anbringes mindst 1*4 Alen over 
Taget. Komfurer og Kakkelovne skulle have en Afstand fra Bygningens Trarværk af 
mindsl 8 Tommer og Rorene en Afstand fra Træværket af mindst 6 Tommer. Foran 
Komfurer og Vindovne, der ere anbragte paa Trægulv, skal dette dækkes med en

J ) N u a í  L a n d ssty re t.
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Jern- eller Zinkplade aí mindst 3/£ Alens Bredde eller med Sten. Bag færoske Ild
steder, som ikke ere fritstaaende, skal være opfort en muret Væg af mindst 1J 2 Ålen : 
Hojde over Randen af Ildstedet. Afvigelser fra de i denne Paragraf indeholdte Be 
slemmelser kan Bygningskommissioneu indromme, naar den finder, nt. der er truffet 
anden Foranstaltning, der udelukker Brandfare.

få Indsigelser mod de Bestemmelser, som i Henhold til §§ 3, I og 5 træffes af Byg- 
ningskommissionen, indsendes lil Sysselmanden, der efler at have indhentet de nod 
vendige Oplysninger indstiller Sagen til Amlmanden,1) som endelig afgiir den. Byj.- 
ningskommissionen har ut paase, at de í foranstaaende Paragraffer givne Forskrifter 
og de i Henhold til samme trufne Bestemmelser noje overholdes.

7 Ild eller Gloder maa ikke bæres fra et Hus lil et andet under naben Himmel, med 
mindre det sker i lukkede Kar. For ovrigt er enhver pligtig med tilborlig Forsigtighed 
at omgaas med Ild og Lys og med alt, hvad der kan fremkalde eller befordre Ilde 
brand. Saa skal og enhver Husfader eller Husbond paase, at hans Born, Tyende eller 
andre Personer, der hðre lil hans Husstand, eller som i hans Tjeneste have Forret 
ninger í hans Hus, i saa Henseende udvise forsvarligt Forhold.

8 I Tilfælde af Ildsvaade er enhver arbejdsfðr Mand forpligtet til at give Mode 
samt at medbringe et eller andel forhaandenværende hensigtsmæssigt Brandredskab, 
saasom Spand, Kar, Spade eller Slige, og under Ledelse af Bygningskommissionens 
Medlemmer, for saa vidt disse ere til Stede, at være al være behjælpelig ved Slukning 
og andre Sikkerhedsforanstaltninger.

9 For Overtrædelser af de i denne Anordning indeholdte Bestemmelser eller af de
i Henhold lil samme givne Paalæg erlægges Boder af 2 til 25 Kroner, i Gentagelses 
tilfælde af 5 til 50 Kroner, hvorhos den, der trods Bygningskommissionens Forbud 
opforer en Bygning eller foretager en Hovedreparation, maa finde sig i, at det op 
forte for hans Regning nedrives, saafremt den af Bygningskommissioneu trufne Be
stemmelse ikke er underkendl af Amtet.1) Boderne tilfalde Stedels Fattigkasse. Med 
Sagernes Behandling og Paakendelse bliver at forholde i Overensstemmelse med Lov 
om Sundhedsvedtægter m. m. paa Færoerne af 7. Maj 1881 § 6, jfr, § !■.

13. Aug. 1886 —  KGL. ANORDNING (NR. 103), INDEHOLDENDE TILLÆ C  
TIL LOV ANGAAENDE BRANDVÆSENET I THORSHAVN PAA FÆRØERNE 
AF 28. JANUAR 1856. I Henhold til § 5 i Lov om Sundhedsvedtægter m, v. for Fær
oerne af 7. Maj 1881 ville Vi herved have anordnet folgende:

1 For Indretningen af lukkede snævre Skorstene (saakaldle Kaminer), der frem
tidig opfíires i Byen Thorshavn, og som tjene til Afledning af Rogen fru Kokken
ildsteder og Kakkelovne, fastsættes folgende Forkrifter:

1. Enhver saadan Skorsten skal helt igennem opfores som Grundmur af brændte 
Sten med en Murlykkelse af mindst 'Il/j Tomme, og maa altsaa navnlig ikke opfores 
med kantstillede Mursten eller med Bræder fra Loftet. Den skal opmures i slærk Kalk 
med tætte, overalt ene med Kalk udfyldle Fuger og skal være berappel baade ind
vendig og udvendig.

2. Skorstenens indvendige Gennemsnit, der ikke maa være mindre end 9” i den 
kvadratiske Side eller i Diameler, skal helt igennem være del samme. Tæt ved Bun
den skal Skorstenen være forsynet med forsvarlig Rensedor af Jern, anbragt i Jern
ramme med Fals, hvorhos lignende Rensedore, hvis Skorstenens forsvarlige Rens
ning gor det nbdvendigt, skulle anbringes paa passende Steder, I Bygninger med 
Tag af Ror, Straa, Gronsvær eller af lignende Beskaffenhed maa Rensedore ikke an
bringes paa Loftet i mindre Afsland end 2 Alen fra Monningen.

3. Hvor Skorstenen gaar igennem dobbelt Gulv, dobbelt Loft, eller hvor der er 
Træpanel eller Gibs under Bjælkerne, skal den udkrages ti! en Murtykkelse af 8*2 
Tomme. Kommer Skorstenens udvendige Side nærmere til Træværk af hvilken som 
helst Art end 414 Tomme, skal det mellemliggende Rum udfyldes med torre Mursten

! )  Nu a f  L a n d ssty re t
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etler Kalk eller en Blanding aí begge Dele. Hjoraebræder til Stolte for Skorstenen maa 
kun anbringes efter dertil íor hvert enkelt Tilfælde af Bygningskommissionen med 
Amtets;1) Approbation givet Tilladelse.

4. Skorstenen skal være opfort fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament og 
inao j intet Tilfælde komme lil at hvile paa Bjælkerne. Hvor en Skorslen trækkes i 
skraa Ketning, skal den enten hvile paa en Mur eller være understottet af en Stol, 
forsynet med en tor Mursten paa Fladen mellem Stolen og Skorstenen; dog maa den 
skraa Ketning ikke danne en storre Vinkel end 15 Grader med den lodrette Linie, 
hvorlms Skorstenen indvendig i Bðjningcn skal afrundes i en Bue med mindst 3 
Fods Radius.

5. Skorstenspiben, der skal rage mindst 1%  Alen over hvilket som helst Sled paa 
Tagel. maa ikke omgives med Brædebektædning eller andet brandfarligt Materiale, 
medmindre Tilladelse hertil er meddelt for hvert enkelt Tilfælde af Bygningskommis- 
sione;i med Amtets1) Approbation. I saadant Tilfælde skal Skorstenspiben imidlertid 
forsynes med en Krans foroven af Mursten i mindst 2 Murstens Tykkelse.

6. fo r ethvert Kakkelovnsror, der indledes i Skorstenen, skal der i denne indmures 
en Jernbosning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen for
hindrer Enden af Kakkelovnsroret fra at trænge ind i Skorstenen,

ÐeL overlades iovrigt til Bygningskommissionen med Amtets1) Approbation at be
stemme, hvor vidt de ovenomhandlede lukkede snævre Skorstene maa anvendes tit 
Kogaflcdning for Ildsteder i Bagerier, Bryggerier, Smedier, Trankogerier og andre 
Bygninger med storre Ildforbrug end sædvanligt, etler om dertil skat anvendes Skor
stene af særegen Konstruktion i Henseende Itl Hojde, Murtykkelse, indvendig Vidde 
og U íkragning m. v,

2 ro r  Indretning af aabne færoske Skorstene gælder fremdeles Bestemmelsen i §
2, 1 Led, i Lov angaaende Brandvæsenet i Thorshavn af 28. Januar 1856.

3 Det tillades at anbringe s m e d e d e  Jernror som Skorstene i Bygninger i Thors
havn, forudsat at disse ere tækkede med Gronsvær eller Skiíer, samt under Iagttagelse 
aí, at Roret ikke paa noget Sted koinmer Bygningens Træværk nærmere end 8 
lommer, og al det anbringes mindst 1%, Alen over Tagrygningen.

Anbringelsen af s t b b t e Jernror kan under de ovenangivne Betingelser tilstedes 
af Amtmanden1) iíolge derom gjort Indstilling fra Bygningskommissionen.

4 Komfurer, Bilægger- og Kakkelovne skulle tillige med Rorene have en Afstand 
fra Bygningens Træværk af mindst 8 Tommer. Foran Komfurer og Kakkelovne, der 
ere anbragte paa Trægulv. skal dette da:kkes med en Jern- eller Zinkplade af mindst 
1/2 Alens Bredde elter med Sten.

5 Enhver Ejer er ansvarlig for, at atle Skorstene (aabne og lukkede) og som Skor
stene anbragte Jernror i de ham tilhorende Bygninger behorig vedligeholdes. De 
lukkede Skorstene og Jernrorene mao ikke udbrændes, men skutle renses mindst !■ 
Gange om Aarel, nemlig forinden Udgangen af hvert Aars Marts, Juni, September 
og December Mauneder, og ellers saa ofle nodvendigt gores. Ansvaret herfor paa
hviler Husejeren, naar denne enten selv bebor Stedet, eller dette er overdraget til 
Brug lil forskellige Lejere, men Brugeren, dersom denne har hele Stedet i Leje elter 
paa anden Maade til udelukkende Afbenyttelse.

B Ansvaret for, at Komfurer, Bilæggerovne, Kakkelovne og Kakkelovnsror samt 
undre til Skorstene horende Rbgledninger vedligeholdes i en saadan Stand, at de 
ikke medíore Brandfare, paahviler i Forening med Ejeren tillige Lejeren, naar denne 
ikke betimelig har anmeldt en ham bekendt Mangel for Ejeren eller i fornodent Fald 
for Land fogden.

For RenholdeLen af Komfurer, Ovne og ovenomtalte Rbgledninger er vedkom
mende Husfader, af hvem de benyttes, ansvarlig,

 ̂ Tilsynet med, at behorig Vedligeholdelse og Renholdelse finder Sled, fores af 
Brandsynet, der fremtidig afholdes mindst 4 Gange aarlig, nemlig i de forste Dage

* ) Nu Lim dstiyrct.
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aí hvert Aars Januur, April, Juli og Oktober Maaneder, og ellers saa ofte nodvendigt 
gores.

8 Thorshavns Kommunalbestyrelse antager og afskediger Skorstensfejere for Byen, 
der have at gaa alle, som saadant forlange, Lil Haande med Rensningens Udforelse, 
imod al nyde en af Kommunalbestyrelsen nærmere fastsat Betaling for hver enkelL af 
dem renset Skorsten m. v., hvilken Betaling udredes forskudsvis af Kommunekassen, 
inen lignrs under Udpantningslvang særskilt paa de vedkommende Husejere eller 
lejere, som benytte Skorstensfejer. Landfogden fastsætter de nærmere Forskrifter 

for deres Virksomhed,
De antagne Skorstensfejere og disses Medhjælpere kunne Í Tilfælde af Forseelser 

imod deres Instruks straffes af Landfogden med Boder indtil 40  Kr., for saa vidt 
ikke Tilfældet efler sin Beskaffenhed bor mcdfiire hojere Straf og Paalale ved Dom
stolene.

9 Den, der bevislig bar overdraget Rensningen af samtlige de Skorstene, Jernriir, 
Komfurer, Ovne og Rogledninger, bvilke det efter §§ 5 og 6 paahviler ham at holde 
rene, til en af Kommunalbestyrelsen anlugen Skorstensfejer, fritages for det deri 
ommeldte Ansvar. Derimod vil Ansvaret paabvile Ejeren eller Lejeren, saafremt han 
lægger Hindringer i Vejen for Rensningens Udforelse.

10 Overtrædelser af denne Anordnings Bestemmelser eller af de aí Bygningskom
missionen lil Opfyldelse heraf givne Paalæg eller Forbud paatales som offentlige 
Politiforseelser og slraffes med Boder indtil 50 Kr. eller med simpelt Fængsel indtil 
8 Dage. Boderne tilfalde Byens Brandkasse.

11 Skíinner Bygningskommissionen, at noget stedfindende Forhold er af en saadan 
brandforlig Beskaffenhed, al det for den offentlige Sikkerheds Skyld uopholdelig bor 
forandres, og vedkommende ikke straks retter sig efter del Paalæg. der i saa Hen
seende gives ham, skal Poliliel være pligtigt lil paa Bygningskommissionens Begæring 
og Ansvar al foranstalte det fornodne ved umiddelbar Anvendelse af Magt.

12 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1887.

19. Juni 1888 —  JUSTM. BEKENDTGØRELSE (NR. 111) OM NOGLE AF 
JUSTITSMINISTERIET STADFÆSTEDE FORANDRINGER I SUNDHEDSVED
TÆGTEN FOR THORSHAVN.1)

12. Jan. 1889 JUSTM. SKR.. hvori - t Anledning af en Forespiirgse! fra Fysi* 
kus om Forstaaelsen af Udtrykket *i forniident Fald« i Lov om Ligsyn paa Færoerne 
af 29. Marts 1878 § 6, 2. Slykke svares, al Meningen med det anforte l dlryk, som 
det af Lovforslagets Motiver klart fremgaar, er den, al det er overladt til Politiovrig- 
heden i hvert enkelt Tilfælde at bestemme, hvor vidt en Læge skal tilkaldes ved Lig
synet eller ej.

I. Marts LOV (NR. 23) OM HANDELSREGISTRE, FIRMA OG PROKURA 
(se Anordn. 7. Februar 1890),

21,. Maj JUSTM. ANORDNING (NR. 74) OM FØRELSE AF HANDELSRE 
GISTRET (se Anordn. 7. Februar 1890).

7. Febr. 1890 —  KGL. ANORDNING {NR. 2 1 ), HVORVED LOV OM HANDELS
REGISTRE, FIRMA OG PROKURA AF 1. MARTS 1889 SÆTTES 1 KRAFT 
PAA FÆ RØERNE.-) I Henhold lil den Regeringen ved Lov om Handelsregistre, 
Firma og Prokura af 1. Marls 1889 § 37 givne Bemyndigelse, sælles herved denne 
Lov saavel som den til samme sig sluLtende allerhojeste Anordning om Forelsen af

! )  S e  B ek . 23 . M a j 1882 § §  10— 13 og 31, hvor du íurandrcde Bestem m elser finde« nnfbrte. 
-) J í r .  A nordning nf 19. November 1930.
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Handelsregistre ni 24. Maj í. A. med de nedenaníorle Lempelser i Kraft pan Færoerne 
fra 1. Juli d. A. al regne.

1 Pan Færoerne fores Handelsregistret aí Landfogden, jfr. Lovens § 1.
2 Anmeldelser lil Handelsregistret kunne paa Færoerne udenfor Thor-havn paa 

Regislreringsmyndighedens Vegne modtages af vedkommende Sysselmand, soni sna- 
rest muligt, efter Anmeldelsens Modtagelse har at indsende den til Landfogden, jfr. 
Lovens § 2.

3 For Færoernes Vedkommende indrykkes Anmeldelserne i den dersteds til Op
tagelse af retslige og offentlige Bekendlgbrelser autoriserede Tidende, jfr. Lovens § L

4 De i Anordningen af 21. Maj f. A. § 10 omhandlede Blanketter lil Anmeldelse af 
Firma skulle paa Færoerne foruden hos Landfogden opsan kunne faa udlevcrede 
hos vedkommende Sy*selmand.

22. Maj KGL. ANORDNING (NR. 79) OM HEGLERNE FOR VEDLIGE
HOLDELSEN, BRUGEN OG AFLEVERINGEN AF DE STATEN TILHØRENDE 
EMBEDSBOLIGER PAA FÆRØERNE FOR EMBEDSMÆND, DER SORTERER 
UNDER JUSTITSMINISTRIET.i)

1 Embedsboligen modlages af vedkommende Embedsmand paa den nedenfor i §§
6 og 7 bestemte Maade. Efter Modtagelsen har han at afholde al den Vedligeholdelse, 
som er nodvendig for at bevare Boligens Indre i en forsvarlig til Brugernes Embeds- 
stilling og de enkelte Lokalers Beslemmelíe svarende vel vedligeholdle Tilstand. Navn
lig paahviler det ham Udforeisen af folgende Arbejder, nemlig: indvendig Pudsning, 
Hvidtning. Maling, Tapetsering og l dbedring, være sig af Mure, Vægge, Lofter og 
Gulve, Dorc, Vinduer med Ruder, Trapper, Paneler eller deslige, Kjokkenborde og 
andre faste Invenlariegenslande samt Cas- og Vandledninger, forsaavidt de ere an
bragte i Bygningens Indre; i Udhuse Reparation af Skillerum, Baase, Krybber og 
deslige, Vedligeholdelse af Nogler, Klinkefald, Hængsler, Dor-, Vindues- og all andel 
Beslag; Rensning, Fejning og anden Vedligeholdelse af Skorstene og Kakkelovne.

Brugeren maa selvfolgelig for egen Regning foretage enhver Reparation, der niid- 
vendiggores ved Beskadigelse fra hans og hans Husstands Side, naar disse ikke ere 
en Fiilge af en stadig og ordentlig Brug af Boligen.

2 Det er ikke Brugeren tilladt al foretage nogensomhelst Forandring ved eller Til
bygning lil de dem overleverede Bygninger uden Justitsministeriets dertil erhvervede 
Samtykke. Saadanl Samtykke, med Hensyn lil hvilket det maa godlgjiires, ul Arbejdel 
kan udfores uden Skude for den vedkommende Bygning, meddeles ordentligvis kun 
pua Vilkaur, al Brugeren ved sin Afgang har at sætte Stedet i den tidligere Stand, 
medmindre Eftermanden efter sine personlige Forhold har Brug for den udforle 
Tilbygning eller Forandring, eller Formanden kan forene sig med ham om at over
tage samme. Foretages saudun Tilbygning eller Forandring uden Ministeriets Sam
tykke, bliver Stedet at bringe tilbage tit den tidligere Tilstand paa Brugerens Bekost
ning. Det er heller ikke Brugerne tilladt uden Ministeriets Samtykke al benytle 
Bygningernes Lokuliteler lil anden Brug end den hvortil de ere opforle, eller al ud
sondre Dele af Haven til Agerbrug. Plantninger i og Forbedringer ved Haven hiirer 
lil Stedet og kunne ikke kræves erstattede uf Eftermanden; ved Afleveringen kan dog 
Ministeriel tilslede Borttageisen af enkelle værdifulde Plantninger eller i Haven an
bragte Indretninger. De nuværende Brugere, der eje Tilbygningen eller des’ige 
af ovennævnte Art, have inden Udlobet af 3 Maaneder fra nærværende Anordnings 
Datum at indsende Begjæring om Justitsministeriets Samtykke, til deres Forbliven, 
eller, hvor saadant Samtykke alt er givel, at indberette Dalum for saadant Samtykke.

I manglende Fald ville saadanne Tilbygninger m. m. være at behandle efler nær
værende Paragrafs 3dje Sætning.

3 i)  Del bygningsmæssige Tilsyn med Embedsboligen fores af en af Juslitsmini-

J)  J f r .  Anordn. Nr. 43 0  a f 2. O kt, 1922, der æ ndrer §  3.
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steriet antagen bygningskyndig Mand. Boligen besigtiges som Regel hvert andet Aar 
af den tilsynsforende. Ved Besigtigelsen skal der gores Udsætttelser over de Vedlige
holdelsesarbejder, som paahviler henholdsvis Brugeren, jfr. § 1, og Staten, ligesom 
det skal paases, om Brugeren har opfyldt de ham efler § 2 paahvilende Forpligtelser 
med Hensyn lil Boligens Brug. Efler Synets Afholdelse sender den Tilsynsforende 
en Beskrivelse af Synsforretningen til Brugeren.

4 Der skal ved hver Embedsbolig være en af Amtet autoriseret Synsprotokol for 
Boligen. I denne indfores fiirsl paa Amtets Foranstaltning en Beskrivelse af Embeds
boligen, ligesom der vedhæftes Protokollen en Grundtegning af Boligen, Naar Bruge
ren i Henhold til § 3 har modlaget Beskrivelsen af Synsforretningen, skal han i Syns- 
protokollen indfore Gjenpart af Forretningen; denne sender han derefter inden 14 
Dage efter Modtagelsen, forsynet med hans Paategning om, naar den er modtaget, 
og at en rigtig Genpart af den er indfort i Embedsboligens Synsprotokol, Ul AmteL 
for igjennem samme al tilslilles Justitsministeriet. Det paahviler fremdeles Brugeren 
i Synsprotokollen at indfore Alt, hvad der iovrigt beslemmes med Hensyn lil Boligen, 
saasom Tilladelse til Forandringer, Beskrivelser i Tilfælde af Ombygninger m. v.
De ved Synet skele Udsættelser hur Brugeren al efterkomme i Henhold til det ved 
Synet passerede, uden al der derom gives ham noget særlig Paaiæg fra hans Fore
satte.

5 Naar Embedsbolig eller Embedsjord forste Gang overleveres til en Bruger, der 
har Vedligeholdelsespligt i Henhold til nærværende Anordning, foranlediger Justits
ministeriel oplaget lovligl Syn af 2de af Retten udmeldte Mænd for at konslalere, at 
Boligen overleveres i en i enhver Henseende mangelfri Tilstand.

6 Den fralrædende Bruger eller ( i Tilfælde af Diidsfald) hans Efterladte eller Bo 
iiar i Overensstemmelse med de i denne Anordning givne Regler al siirge for Ved 
ligeholdelsen af Boligen, indtil Eftermanden tiltræder, dog ikke udover .H Maaneder 
fra Forflyttelsens, Afskedigelsens eller Dodsfaldets Dalum al regne; er en Eftermand 
til den Tid ikke liltraadt, kan Formanden eller hans Efterladte eller Ro fordre, at 
Boligen modtages paa Embedets Vegne af Amtet.

7 Afleveringen af Embedsboligen med Tilbehor sker ved lovligt Syn, som fore
tages af 2de bygníngskyndige Mænd, der i delte Øjemed udnnsvnes aí Retten efter 
Foranstaltning af Amtet. Til at overvære Synet tilkaldes saavel Formanden eller den 
Befuldmægtigede for hans Bo, som Eftermanden, forsaavidt en saadan er liltraadt. 
De Mangler, der paa den Tid, Synet foretages, forefindes ved Boligen med Tilbeliiir, 
lilsvares af Formanden eller bons Bo, forsaavidt det i Henhold til Anordningens § 1 
tilkommer bom at afhjælpe dem. De paagjældende Monglers Værdi bestemmes af 
Synet, og del Belób, hvortil disse saaledes ansættes, bliver inden 6 Uger efter Synets 
Afholdelse at udrede af Formanden eller hans Bo til Eftermanden eller Statskassen, 
saafremt ingen Eftermand er liltraadt, hvorefter den, der modtager Relobet, har 
snarest at besorge Manglerne afhjulpne. E r nogen af Parterne utilfreds med det 
ved Synet faslsalte Resultat, kan han inden f> Uger efter Synets Afholdelse stige delte 
forandret ved Oversyn af del dobbelte Anla! af Retlen udmeldte Mænd. — Syns
forretningen, hvoraf Afskrift bliver at lilfiire den ved Embedet værende Synsprotokol, 
indsendes lil Amtet i Lighed med de i Anordningens § I givne Regler, - Naar sær
lige Grunde moalte tale derfor, kan vedkommende Ministerium tilstede, at Afleverin
gen foregaar paa anden Maade end ved Syn af Mænd, der ere udmeldte af Retten.

8 En afdod Brugers Familie er berettiget til at blive i Boligen 3 Maaneder, selv 
om Eftermanden tiltræder Embedel for, imod al give Eftermanden passende Logi 
uden Betaling og, hvis det onskes af denne, tillige anstændig Kosl mod passende 
Belaling. Eftermanden har, hvis han allerede ifiilge sin tidligere Stilling er i Besiddelse 
af en af de i denne Anordning omhandlede Embedsboliger, en tilsvarende Ret og 
Pligt i Forhold til Eflerfolgeren i hans tidligere Embede. Lignende Bestemmelser kan 
af Justitsministeriet træffes med Hensyn til en afskediget Embedsmands eller hans 
Families Forbliven i Embedsboligen, Benyttes den nævnte Ret, bliver Embedsboligen 
íorst at overtage af Eftermanden fra den Tid, da den fuldstændig stilles til hans
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Raadighed. Ministeriel kan efter (le i det enkelte Tilfælde foreliggende Omstændig
heder gjore Undtagelse fra de i denne & indeholdte Bestemmelser. Denne Anordning 
træder i Kraft den 1ste September 1890.

I. April 1891 LOV (NR. 51) OM OPRETTELSE AF LANDVÆSENSKOM- 
MISSIONER PAA FÆRØERIVE.i)

1 De ved Lov om Udskiftning nf Fælleshaugcr pau Færiiernc af I-, Marts 1857, 
jfr. Lov om Ordningen af de lil Haugevæsenet paa Færoerne horende Forhold af
23. Februar 1866 § 80, 2. Stykke, unordnede Udskiftningskommissioner saavel som 
de for samme ved de nævnte Love anordnede Overinstanser ophæves. Til Behandling 
og Paakendelse af de ved de nævnte Love til Udskiflntngskommissionerne henlagte 
Sager saml af de i Lov om Graridcslævne paa Færoerne af D. D. S 2, jfr. §§ 7 og 10, 
ommeldle Sager, opreltes i hvert Syssel en Landvæsenskommission, fra hvilken Ind
ankning sker til en for Færiierne fælles Overlandvæsenskommission. (De ovrige Para
graffer udelades som ophævede ved Loven al 1926).

30 .Okt. — KGL. STADFÆSTELSE (udfærdiget ad mnndulum gennem Justits
ministeriet) pua eflerfolgende

Fundats for  en urórlig Grundjond, lilhórende »Ft>r.iikringsforeningen for forulykke
des efterladte paa Færoerne«,

Den Kapital af 7,300 Kr., som for Tiden udgiir Grundfonden for »Forsikrings- 
foreningen for forulykkedes efterladle paa Færoerne«, skal i Forening med en af 
forhenværende færoske Embedsmænd indsamlel Sum paa 8000 Kr. danne en urorlig 
Gnmdfond for ovennævnte Forening. For denne Grundfond fastsættes folgende 
Fundats. 1. Grundfonden, der beslaar af ovennævnte Summer paa henholdsvis 7,300 
og fl,000 Kr., hvortil lægges de Belob. der til enhver Tid ifiilge Foreningens Love 
eller paa anden Maade. tilflyde Crundfonden, administreres af »Forsikringsforenin- 
gens« Bestyrelse under Tilsyn af Færoernes Lagling. 2. Midlerne anbringes nf Besty
relsen ved Udlaan mod Pant i Jordegods paa Færoerne efter de for Udlaan af 
umyndiges Midler til enhver Tid gældende Regler^) eller, forsaavidt delte ikke lader 
sig gíire, da i Færii Amts Sparekasse eller paa anden betryggende Maade. Grund
fondens Aktiver forsynes med Prohibilivpoategning af Amtmanden over Færoerne 
og Foreningens Formand. 3. Renlen af Grundfonden anvendes til Indfrielse af de 
Ulykkesforsikringen efler sammes Love paahvilende Forpligtelser. Skulde der til 
nogen Tid ikke haves Anvendelse for Renten i dette Øjemed, lægges den til Forenin
gens Reservefond. 4. Grundfondens Kapital maa ingen Sinde angribes. Skulde den 
ved uforudsete Uheld til nogen Tid formindskes, bliver mindst Halvdelen af den aar- 
lige Rente al lægge til Kapitalen, indtil den har naaet sin lidligere Storrelse. 5. For 
Grundfonden indrettes en særskilt Protokol, hvori indfores nærværende Fundals med 
den allerhojeste Konfirmation samt Fortegnelse over Fondens Midler, og hvorledes 
de ere indsatte, saavel som alle Bestyrelsens Forhandlinger vedrorende Fonden. 
6. Regnskabel over Anvendelsen nf Grundfondens Renter bliver efter at være revi
deret af Foreningens Revisorer og fremlagt paa den ordinære Generalforsamling nt 
indsende til Færoernes Lagting, der endelig deciderer samme. 7. Skulde »Forsikrings- 
foreningen for fornlykkedes efterladte paa Færoerne« nogen Sinde oploses eller 
væsentlig forandre sil Formnal, overdrages del til Færoernes Logting al lage Bestem
melse om, paa hvilken Maade Renterne af Grundfonden derefter ville være al anvende 
ti! Bedste for Enker eller Biirn efter Personer, der ere omkomne ved Ulykkestilfælde, 
navnlig paa Soen tinder Fiskeri.

I I .  Marls 1892 —  LOV ((N R. 32) OM T1LKØBSAFGIFT A F SKIBE, DER 
INiDFØRES TIL FÆRØRNE. Lov om Ophævelsen af den kgl. Enehandel paa Fær
oerne af 21. Marts 1855 § 9, sidste Punktum, affattes saaledes: Skibe, som anskaffes

i )  S e  nu Lov 21. M arts 1926.
J f r .  K a n r. Sk r. 1. A ugust 1037, 2 . S tk . iueil Note.
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fra Udlandet for at anvendes til Vareforsel mellem selve Færoerne eller Fiskeri, 
frilages for Tilkbbsafgifl. Caa dc o\er lil at benyltes paa anden Maade, bliver Til- 
kobsafgíft al erlæ^pe efler de for det ovrige Kongerige gældende Repler. Loven af
30. November 7876 om Tilkiibsafgifl af Skibe, der indfores til Færoerne, ophæves.

11. Marls LOV (NR. 31) OM ØDELÆGGELSE AF RAVNENS YNGEL PAA 
FÆRØERNE.

1 Ejerne og Brugerne af Jordegodset i hver Bygd skulle være pliglige lil at op- 
siige de Ravneredcr, der findes i Bygden, og ddetægge Ravnenes Yngel. Efterkommel
sen af denne Forpligtelse paases af en Tilsynsmand for hver Bygd, som for 3 Aar 
ad Gangen vælges paa Grandestævne1) efter Marketal, Enhver af Ejerne eller Bruger 
tie i en af Bygdens Hauger er pligtig lil at modlnge Valget og forestaa delte Q"*'iud
i mindst 3 Aar. Sker der inlet Valg paa Grandeslævne, beskikker Sy^elmnndcn cu 
Tilsynsmand.

2 Sdjdemændeiic-) for hver Hauge skulle have deres Opmærksomhed henvendt 
paa, om nogen Ravn yngler t Haugen eller i nojjel lil samme blodende Bjerg og, naar 
de komme lil Kundskab om, at saadant finder Sled, anmelde del for den i § 1 om
handlede Tilsynsmand samt saa vidt muligt opgive, hvor Ravnereden findes. Til
synsmanden har derefter blandt de ifolge § 1 arbejdsplijitige ved Sbjdemændene al 
tilsige det efler hans Skon fornodne Mandskab lil at soge Ravnen. Enhver af de 
arbejdspligtige skal deltage i Forhold til det Marketal, han ejer eller bruger i Bygdens 
Hauger, men den Orden, hvori Tilsigelse skat ske, beslemmes af Tilsynsmanden. Viser 
nogen sig forsómmelip ved Arbejdeis Udforelse, kan Tilsynsmanden paa tians Be
kostning lade ham Andel udfore ved andre.

3 Nnor nogen Sojdemand formener, al Faarebesartningen i den Hauge, han rógler, 
lider Skade uf Ravne, der yngle i en andens Hauge etler i noget til samme stíidende 
Bjerg, skal lian henvende sig til vedkommende Bygds Tilsynsmand, der snaresl muligt 
drofler Sagen med den paagældende Hauges Sojdemænd. Nægter Tilsynsmanden, al 
Ravnen bar Rede i lians Bygd, eller hengaar der 8 Dage, uden at han lader den soge, 
eller opgiver han, al hun íorgæves har sogl den, er enhver, der formener sig briisl- 
iiolden, liereltiget lil efter forudgaael Anmeldelse til vedkommende Sojdemand selv 
al lade Ra\nen siige. Hvis hun finder Ravnen og dræber Ynglen, er hun bereltigel 
lil en Erslalning af 2 Kroner for hver Mand, der har været fornoden lil at sogc 
Ravnen. Som Bevis for Arbejdets Fuldforelse skal han uopholdelig forevise den 
dræbte Yngel for Tilsynsmanden. Rejses der Sporgsmaal om, h\or vidt del kun anses 
godlgjort, at Ravnereden er fundet i en vis bestemt Bygd, eller om, hvor megel Mand 
skab der har været fornoden lil at siige den, træffes Afgorelsen uf vedkommende 
Sysselmand. Erstatningen udredes efter Marketui af Ejerne og Brugerne uf samtlige 
Hauger i den Bygd, hvor Reden fandtes, og har Tilsynsmanden inden 3 Muaneder 
fra den Tid, Ravnen blev siigl, al foranstalte Belbbel indbelall lil vedkommende.

4 Udebliver Betalingen af Belob, der af en arbejdspligtig skulle erlægges i Henhold 
lil Beslemmelserne i §§ 2 og 3, i over 6  Uger, har Tilsynsmanden al soge dem ind
drevne ved Udpantning efter lovlig Omgang.3)

5 Overtrædelse af denne Lov straffes med Biider af indtil 25 Kr., som tilfalde den 
for vedkommende Kommune ved Lov af 9. Februar ]883  om Ændringer i Lov om 
Faltigvæsenet paa Færoerne uf 22. Marts 1855 anordnede Understollelseskasse.l) 
Sager, der anlægges for saadanne Overtrædelser, behandles politiretsvis efler Plakat
23. Marls 1813 af vedkommende Sysselmand, Puaanke kan ske til Amtets Overpoliti- 
rel,r>) hvorfra ingen videre Appel kan finde Sted.

1) Lov Nr. 170 a f 18. M a j 1937.
2) Lov Nr. 172 a f Ifl. M n j 1937 Kap. 3.
3) S e  Lov (N r. 101 30. M arls  1B94 §  I Nr. 5.
4)  S e  tut Lov (N r. 9 7 ) 10. A p ril 1891; §  13 í, j f r .  A nordn, t l  a t 25. F c lir, 191 t nni H ja -lp r 

kasser.
5)  S e  Lov (N r. 174) 11. M a j 1935 P l. 148.
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30. Marts —  LOV (NR. 44) OM FORSKELLIGE SKATTER OG AFGIFTER 
PAA FÆRØERNE.

Kapitel I. Om Indfbnelsajgijt a j Spirituosa og Farbud mod Tilvirkning a f samme 
paa Færoerne.1) --------* —

Kapitel II. Om Ophævelse a j Læsteafgijtcn m. m.
142) £)en i Lov om Ophævelse aí den kongelige Enehandel paa Færoerne af 21. 

Marts 1855 §§ 5 og 6 paabudte Afgift ophæves. Af de der omhandlede Skibe erlægges 
for Eftersyn af Skibspapirerne i den forste færoske Klareringshavn, hvortil Skibet 
ankommer andetsteds íra et Gebyr af 5 Øre pr. Ton af Skibets Nello-Drægtighed.3) 
For delte Gebyr ere dog fritogne saadanne indenlandske Skibe, som kun iosse Raa- 
fisk eller indlade Sult.

15 For Benyttelsen af den ved Lov om Ophævelsen af den kongelige Enehandcl 
paa Færoerne af 21. Marts 1855 § 2 saavet Indlændmge som Udlændinge tillagte Ret 
til fra Skibe at drive Handel umiddelbart med Indbyggerne paa Færoerne erlægges 
fremtidig ved vedkommendes Skibs Indklarering en Kendelse af 25 Kr., der til
falder Amtsfattigkassen.

Kapitel III . Om Ophævelsen a j Fisketiendcn.
1 6 - - 1 7 1 ) --------------
18 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juni 1892.

1. April SØLOV (NR. 56 )°) (se Anordn. Nr. 203, 4. November 1892).

1. April —  LOV (NR. 57) OM DANSKE SKIBES REGISTRERING M. M. (se 
Anordn. Nr, 220, 1(5. September 1893).

12. April —  LOV (NR. 72) OM OPRETTELSE A F SØRETTER UDENFOR 
KØBENHAVN SAMT OM SØFORKLARINGER OC SØFORHØR (se Anordn. Nr. 
204, 4 . November 1892).

31, Maj —  JUSTM. SKR,, hvori udtales, at del i Lov (Nr. 41) 30. Marts 1892 S
14 anordnede Viseringsgebyr af 5 Øre pr. Ton kun kan kræves i den fiirsle færoske 
Klareringshavn, hvorlit vedkommende Skib ankonnner andetsteds fra, hvorimod del
i Havne, der senere anliibes, forinden Skibel forlader Færoerne, vil være lilstrække 
ligt at forevise for vedkommende Myndighed den for Gebyrets Erlæggelse i den fiirsle 
Havn modtagne Tilstaaeise.

4 . Nov. —  KGL. ANORDNING (NR. 203) OM LEM PELSER I SØLOV AF
1. APRIL 1892, FOR SAA VIDT ANGAAR FÆRØERNE. I Henhold lil den Rege
ringen ved Solov af 1. April 1892 § 314. givne Bemyndigelse faslsætles herved for 
Færoernes Vedkommende folgende Lempelser i bemeldte Lov: 1. I § 5, 1. Stykke, 
forandres »4 Maaneder« lil »8 Maaneder«. 2. I § 20, 3. Stykke, forandres »Ire Maa 
neder« til »seks Maaneder«. 3. Til § 27 fojes folgende: »Paa Skibe, hjemmehorende 
paa Færoerne, skal han endvidere have om Bord et Eksemplar af nærværende An
ordning«. 4. I § 35 gores fiiígende Forandringer: a) I 1. Stykke forandres »Toldop
synet« lil »Kuranlæneopsynel«, b) I Stedet for 2. Stk. træder fiiígende Regel: »Dap- 
bog krasves dog ikke for Skibe, der kun fare i den færoske indskrænkede Farl, jfr. 
Lov om Sonæringen af 25. Hlarts 1892 § 19«. 5. I 8 10, 2, Stykke indskydes efter 
Ordene »Sledets Dommer« Ordene: »eller uden for Thorshavn Stedets Sysselmand«. 
6. I § 71 gtires folgende Forandringer: a )° )  I 2. Stykke indsættes i Sledel for Ordene

*) Oplicuvvt vud Lov Nr, 53  a í  15, M nrts 1939.
3) Som  æ ndret vtul Lov (N r, 3 6 ) n f 9 , M arts 1906.
“) J f r .  ju s tm . S k r . 31 . M a j 1892.
*) Opliævel ved Lov (N r. 62) nf 1. A pril 190H.
&) JTr. Lovlmk. Nr. 319  nf 1. Dec. 1937.
fl)  Nu nptngut i Lov Nr. 181 nf 1. M aj 1923 Siim aiidslov §  I I ,  sidste S tykk e, jf r ,  Siim nnd^ov 

N r, 229 a f 7 . Ju n i 1952.

78



I  Nov. 1892

»enhver Monstrmgsbcstyrer« Ordene: »Landfogden og enh\er Sysselmand udenfor 
Thorshavn«. b )1) Som et nyt Stykke tilfójes efter 4 . Stykke folgende Regel: »Naar 
Mandskab antages Lil Tjeneste om Bord i Fiskerskibe imod Andel i Udbyttet, cr 
Skipperen pliglig at paase, al der derom altid opsætles skriftlig Konlrakt i Over
værelse af Landfogden eller, udenfor Thorshavn, vedkommende Sysselmand«.

7 I § 72 foretages folgende Forandringer: a) 1. Stykke, 1, Punktum, affattes saa
ledes: »De i § 71 nævnlc Oplysninficr om Forhyringen har Skipperen tillige at ind- 
fðre i Skibsbcmandingslisten, der bliver at forsyne med Mandkabets Underskrift, 
hvorhos de med detle indgaaede Overenskomster, saaledes som de ere tilforle Afreg- 
ningsbogerne og Skibsbcmandingslisten, skulle, for saa vidt det ikke allerede ved 
Forhyringen er sket, inden Afsejlingen godkendes for Landfogden eller, udenfor 
Thorshavn, vedkommende Sysselmand, saafreml Rejsen gaar til et udenfor Færoerne 
beliggende Sled, eller der med Skibet ngles drevel Fiskeri«, b) I 1. Slykke, 2. Punk
tum, forandres Ordet: »Monstringsbestyreren« lil »Landfogden eller, udenfor Thors
havn, vedkommende Sysselmand*, c) I 1, Stykke, 3. Punktum, ombyttes Ordet: »Ud
mønstringen« med »Afsejlingen«. d) 2. Slykke udgaar.

8 § 100, 1, Slykke affatles saaledes: »Er nogen af Mandskabet misfornojet med 
Skipperens Afregning, kan han fordre denne provet af Landfogdeu eller, udenfor 
Thorshavn, vedkommende Sysselmand«.

9 I § 260 forandres Ordene »1 Maaned« l i l  »1- Maaneder« ojr »6 Muuncdcr« Lil »9 
Maaneder«.

I, Nov. KGL. ANORDMNG (NR. 201) OM LEMPELSER I LOV OM OPRET 
TELSEN AF SØRETTER UDENFOR KØBENHAVN SAMT OM SØFOKKLARIN 
CER OG SØFORHØR AF 12. APRIL 1892, FOR SAA VIDT ANG AAR FÆRØER
NE. I Henhold til den Regeringen ved Lov om Oprettelsen af Sorelter udenfor Ko- 
benlmvn samt om Soforklaringer og Soforhor af 12, April 1892 § 16 givne Bemyndi
gelse faslsælles herved for Færoernes Vedkommende folgende Lempelser i bemeldte 
Lov:

1 -)  Imellem 2. og 3. Slykke af & 1 indskydes folgende-, Naar en af dc i 1. Slykke
2 .Punktum, ommeldle Retshandlinger paa Færoerne skal forelages udenfor Thors
havn, og vedkommende Sysselmand skonner, at det efter Sagens Beskaffenhed vilde 
medfore utilborlig Forhaling, om den skulde behandles af den ordinære Sorel, kan 
han ved en saadan Retshandling og ligeledes ved saadanne Straffesager i Henhold 
til § 10, som paakendes i Overensstemmelse med de for offentlige Politisuger gæl
dende Regler, iræde i den ordinære Underdommers Sled som Formand for Sbretten. 
Er der i Syslet bosat Sorelsmedlemmer, og kunne disse efler Sysselmandens Skiin 
komme betimelig lil Siede, skal han (jfr. & 3) tilkalde tvende saadanne til at lage 
Sæde i Sóretlen. Kan kun et Soretsmedlem komme til Stede, skal han tilkaldes, men 
er intet Sbretsmeldem bosal i Syslel, eller kan intet komme til Stede, beklædes Sii- 
rellen uf Sysselmanden alene. Selv om Siiretlen beklædes af flere, kan Sysselmanden 
optræde alene i de samme Tilfælde, i hvilke den ordinære Underdommcr kun del 
(jfr. § 1, 2. Stykke).

2 I § 2 indskydes efler 1. Stykkes 1. Punktum folgende: Paa Færoerne skul forin
den Beskikkelsen kun vedkommende Kommunalbestyrelsers Erklæringer indhentes, 
og ved den forste Beskikkelse af Sorelsmedlemmer efler denne Lov kan ogsaa delle 
undlades med Hensyn til saadanne Pladser, for hvis Vedkommende Amlmanden 
skonner, at Tiden ikke tillader del.

3 [ Sledet for § 3, 3. Slykke, træder paa Færoerne folgende Regel: Kan der Í en 
Sag ikke faas del fornodne Anlal Sorelsmedlemmer af de pua Amlets Fortegnelse op- 
fíirte, har Dommeren at benvende sig til Amtmanden med Anmodning om for den 
paagældende Sag aL beskikke de Tornodne Sorelsmedlemmer.

0  S iilo u n s  § §  70 — 108. (Om Skilísm nm lsknliel) ur tiorlfnlclnc ved ovem ixvnti1 Soiiiundsluv.
=) J f r .  Lov Nr. 171 o í 11. M aj 1935, P u n kt 5.
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4 I Stedet for § S, 1. Punklum, lræder folgende Rege!: Naur Soretsmedlemmer paa 
Færoerne give Mode over %  Mil fra deres Hjem, tilkommer der dem 1 Kr. i Dag
penge og Rejseomkostninger efter Skydstakst.

29. Marts 1893 LOV (NR. 82) OM PENSIONER1NC A F LÆ RERE OC LÆ 
RERINDER VED ALMUESKOLEVÆSENET PAA FÆ RØERNE,1) 

i s ) --------- -
2 Til at bestride Udredelsen af disse Pensioner vil der være al danne en almindelig 

Pensionsfond, der tilvejebringes.
33) Pensionsfonden bestyres af Færo Amts Skoledirektion, der antager en fast 

lónneL Regnskabsforer og Kasserer, hvis Líinning, der skal godkendes af Undervis
ningsministeriet, udredes af Pensionsfondens Midler. Fondens Midler anbringes ved 
Udlaan i Jordegods paa Færoerne eller ’sed Indkob af solide Værdipapirer alt 
efter de til enhver Tid gældende Regler for Udlaan af umyndiges eller offentlige Stif- 
telsers Midler.4)

14. April FISKERILOV (NR. 95) FOR FÆRØERNE.
1 1 Aaer og Bække saml 50 Favne uden for deres Udlob i Stranden, skal det, for 

saa vidt Fangsten ikke bevislig sker for al forsyne Udklækningsanstalter med befrug
tet Rogn eller i videnskabeligt Øjemed, være forbudt paa nogen som helst Maade 
ut fange Ørreder eller Foreller i Tiden fra 1. September til 1. Januar. Hvor Forhol
denes Beskaffenhed maatle gíirc det iinskeligl, kunne dog mindre Afslande udenfor 
Aaers og Bækkes Udlcib, end de ovenfor nævnle efler Laglingels Indstilling Taslsæl- 
tes aí Justitsministeriet.15)

Hvor de nævnle Fisk have deres Tilhold i Aaer eller Bække, forbydes det saavel 
Lodsejerne som andre al beskadige Aabredden eller bortgrave den saaledes, at Fi
skenes Skjulesteder etler Legepladser derved forstyrres. Denne Bestemmelse kommer 
dog ikke til Anvendelse, hvor relle vedkommende borlgraver Aabredden for al bort
lede skadeligt Vand fra Jorderne eller i andet 'lignende nodvendigt Øjemed,

Ingen maa udlægge Garn eller anbringe Dæmninper eller andre faste Fiskeíndrcl- 
ninger i en Aa saaledes, ot Fisken ikke kan trække forbi, og i elhvert Tilfælde ikke 
længere ud end til Midlen af Anlobel.

Anbringes Garnene eller Fiskehid retningerne fra begge Bredder enlen lige overfor 
hinanden eller i korlere Afsland fra hinanden end 20 Alen, maa dog inpen af dem 
bringes Midtstromslinien na:rmere, end at der i Midten af Vandlobct bliver et aabenl 
Rum af 3 Alen eller, saafreml Vandldbel ikke cr 9 Alen bredt, af mindst 1 3  af dels 
Bredde.

Ingen mau benytte Garn i Indsoer, Aaer eller Aamundinger, der i vuad Tilstand 
have en ringere Maskevidde end U/t Tomme fra Knude lil Knude.

Beslemmelserne i denne Paragraf skulle dog ikke være til Hinder for Not
kast efler Sej og Sild. Skulde der ved saadan Fung*l fanges Ørreder eller Foreller 
paa de Sleder eller ti! saadanne Tider, som omhandles í Paragraffens 1. og 0. Stykke, 
blive de, for sau vidl de ere levende, og Omstændighederne i ovrigt tillade det, at 
sætte ud igen/*)

2 1 Tiden fra 1. Juli lil 31, December er enhver, der er berettiget lil at fiske paa 
dansk Soterrilorium, uden Hensyn lil, hvem der er Ejer af Forstranden, berettiget 
til overall paa Færoerne, livor der gaar Strom \ed Lundet, undtagen under matriku
leret Bo, at landdrage og opbjerge Sej imod at svare Landpart, som af Landejerne 
kan forlanges aflagt med indtil 1 8  af Fangsten.

’ ) Æ n d ret ved Lov Nr. 121 o f 31 , M arls  1928
3)  Lov N r, 199 ot 12, A pril 19-19 indeholder nu H eglerne om P un -itm erin s nf L i-rere  vod 

Folkeskolen pau Fæ roerne.
n)  Som  rendrel ved Lnv Nr, 152 nf 24. A pril 1935.
4)  J f r .  K an r, Sk riv else  1. A ugust 1B37 og U . M . Sk r. 9 . Novemlier 1929.
5)  fleu hu rer nu under Landsstyrets A fgiiretse.
s) Ift'iige Lov Nr. 153 a f 8 . Ju n i 1912 omsætte« 50  Favne til 100 M eter, 2 0  A len lil 10 in, 3 

A len til 2 m, 9 A l. til 6 m, 1 * i  Tom m e til 33  M illim eter.
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Landporlen tilfalder vedkommende Ejer, Fæster eller Beneficiarius i Forhold til 
det Markctal, hvormed hver især er lodtagen i den Grund, hvor Noten landdrapes. 
Drives Jorden ved Op sidder, anses dog denne berettiget til Landparten, íor saa vidt 
samme erlægges in natura, naar ikke anderledes imellem ham og den paagældende 
Ejer eller Beneficiarius derom er vedlaget.

Bliver Landparten ikke modtaget in natura enten paa Fangststedet eller Nolmand- 
skabets Hjemsted, eller kan den paa Grund af Omstændighederne ikke aflægges in 
natura paa et aí disse Steder, skal Notmandskabet, naar ikke anderledes er bestemt, 
inden 3 Uger opgive Fangstens Storrelse og efter gangbar Pris betale Landparten, der
i dette Tilfælde kun kan forlanges aflagt med indtil 1 1 6  af Fangsten. I Tilfæ lde aí 
Tvist afgores Sporgsmaalet om, hvor der gaar Strom ved Landet, af 3 af Helten for 
hvert enkelt Tilfælde udmeldte uvillige Mænd.

3 Om Notkast efler Sej i Fjorde, Vige og Sunde, hvor der ikke gaar Strom, samt 
under matrikuleret Bo, om Strommen gaar Hge til Land, kan der træffes særlige Ved
tægter, der foruden at indeholde de i § 11 omhandlede Regler give Interessentska
ber, der staar aabne for Indtrædelse af samtlige den paagældende Bygds eller de 
paagældende Bygders Beboere, Enerel lil al landdrage Sej paa begrænsede Stykker 
aí Forsiranden (jfr. § 12).

4 Paa de i §§ 2 og 3 nævnle Steder tilkommer Retten lil Notkasl efter Sej, naar 
de nævnte Paragraffer ikke finde Anvendelse, vedkommende Ejere og Besiddere un
der deres Land, dog at fremmede ogsaa kunne landdrage Sej paa en Forslrand, naar 
Ejere, Fæstere eller Beneíiciarier lil mindsl Halvdelen af det paagældende Markelal 
dertil have givet deres Samtykke.

5 Der, hvor nogen er berettiget til at landdruge Nol, er han ogsaa berettiget til 
under Fangsten og i Anledning af denne at optrække Baade og Redskaber og istand 
sætte disse.

6 Med Hensyn lil Landdragning af Sild hor det sit Forblivende ved den i N. L, 
5— 11 16 hjemlede almindelige Adgang.

7 Foraarsager et Notmandskab Skade pua Ro, Hauge eller paa de i Henhold til 
Jagtlov for Færoerne af 9. Fchruar 1854, jfr. Lov af 21. November 1871 og Lov om 
Fredning af Ederfugle af 29, Marts 18871) fredlysle Sleder, eller lægger det Hindrin
ger i Vejen for sædvanlig Afbenyttelse af Grunden, vil der herfor være at erlægge 
billig Erstatning, som t Mangel af mindelig Overenskomst fastsættes af Sysselman
den med tvende af ham liltugne uvillige Mænd. Til dette Skon, der er endeligt, lil- 
siges Notmandskabet af vedkommende Rekvirent med el af Sysselmanden i hvert 
enkelt Tilfælde fastsat Varsel. Foruden Skydsudgifterne tilkommer der i Anledning 
af Forretningen Sysselmanden !■ Kr, og hver aí Mændetle 2 Kr., hvilke Omkostnin
ger udredes af Notmundskabel, saafremt Skade bcíindes at være skel, ellers af ved
kommende Rekvirent.

8 Hvor Notkasl. sker, maa. efler al Tov er udgivet og Nolen begyndt al kastes, 
saafremt dermed fortsættes uden sædvanligt Ophold, inlel Fiskeredskab udsættes 
indenfor det Rum, som Noten antages al ville omslutte,

Ere Gurn eller andre Fiskeredskaber forud udsatte, som ville wure lil Hinder for 
Notens Trækning eller Stængning, er Nol mandskabel berettiget lil at oplage dem 
eller drage Noten i Land og mulig den ed Liflige de udsatte Garn eller Redskaber mod 
Erstalning til disses Ejere for tilfojet Skade og Fiskespild.

Hvor de paagældende ikke i Mindelighed kunne enes om dcrine Erstatning, bliver 
den at fastsætte efter de i § 7 givne Regler.

9 Hvor flere Hold \ogle paa Sej eller Sild. er den berettiget lil Kastel, som forsi 
hur udgi\et sil Tov og begyndl al udkaste Noten samt uden usædvanligt Ophold 
fortsætter dermed, og maa ingen hindre ham deri.

Hove lo Hold paa en Gang begyndl Udkastningen, men det ene udenfor del andet, 
blive de, hvis der i begge Noter findes Sej eller Sild, og det ydre Hold ikke kun

t )  Nu Lov Nr. 101 4 . A pril 1928.
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bjerge sin Fangst, forend den indre Not er optagen, fælles om Drætten, og hvers An
del fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst efter de í § 7 givne Regler.

10 Enhver, der soger aí hindre eller umuliggðre et Notfiskeri saasom red at være 
til Hinder for Notens Udsætning, eller ved Skyden, Stenkast, Stojen eller deslige, 
saavel som enhver, der efter at Noten er stænget, forsætlig beskadiger samme eller 
forspilder Fangsten i det hele eller for en Del, straffes efter nærværende Lov, for 
saa vidt Handlingen ikke efter den almindelige Straffelov medforer hojere 
Straf.

11 For Fiskeriet i Fjorde, Vige, og lignende Indskæringer fra Havet saml í Sun
de, hvor der ikke gaar Strðm, kan der træffes særlige Vedtægter indeholdende Reg
ler for Tiden hvori, og Maaden hvorpaa de forskellige Fiskerier maa drives, om 
hvilke Redskaber der maa bruges, om disses Indretning m. v. samt indeholdende 
Bestemmelser til Ordningen af Forholdet mellem Fiskeri og Sejlads (derunder Op- 
ankring af Fartojer m. v.) samt om Ordens Overholdelge under Fiskeriet.

Disse Vedtægter maa dog ikke, undtagen i det i § 7 nævnte Tilfælde, indeholde 
noget, hvorved der hjemles enkelte Personer nogen Forret for andre.

12 Forslag til de i f§ 3 og 11 nævnte Vedtægter affattes af de tilgrænsende Kom
muners Forstanderskaber (i Thorshavn Kommunalbestyrelsen) og henlægges der
paa efter forudgaoet Bekendtgørelse ved Kirkestævne1) i 11 Dage til almindelig! 
Eftersyn i de til det paagældende Vand grænsende Bygder. Indsigelser mod For
slaget indsendes skriftlig til Forstanderskabets Formand. Efler at Forstanderskabet 
derpaa endelig har vedtaget Forlaget, sendes dette til Sysselmanden, som i Thors
havn ved et af ham sammenkaldt Mode, og paa Landet ved næsle Crandeslævne, 
oplæser det i hver af de ovenfor nævnte Bygder og giver de kommunale Vælgere
i hver Bygd Lejlighed til at slemme for eller imod samme. Naar Afstemningen 
bar fundet Sled i alle Bygderne, sammentæller Sysselmanden Stemmerne. Have
- :l af Vælgerne sluttet sig til Vedtægten, indsender Sysselmanden den tíl Lag
tingel. I modsat Fald underretles Forslanderskabet om Afstemningens Udfald.

Tiltrædes et paa foranforte Maade vedtaget Forslag til Vedtægt ikke af Laj>- 
tingtíl, underreller delte vedkommende Forstanderskab om, hvilke Punkter del ei> 
Tingel ikke har kunnet billige. Sendes Forslaget derimod med Lagtingels An
befaling lil Justitsministeriet, kan dette stadfæste samme som gældende Fiskeri 
vedtægt.-)

Vedtægten kan lil enhver Tid ophæves af Justitsministeriet med eller uden forud 
gaaet Iagttagelse af den ved dens Tilvejebringelse benyttede Fremgangsmaade. 
Ønskes Vedtægten forandret, skal den nævnte F remgangsmaade allid iagttages.

13 *̂) Fiskeri med Traw! pua Soterritoriel ved Færoerne er forbudt.*1) Brug af 
eksploderende eller giftige Sloffer ved Fiskeri paa Sole rri Lo ri et ved Færoerne er 
forbudl. Bliver Justitsministeren15) opmærksom paa, at der fiskes med nyopfundne 
Redskaber, som kunne anses for skadelige enten for Fiskeriet i Almindelighed 
eller for andet lovhjemlet Fiskeri, kan han udstede Forbud mod Brugen af >aa< 
danne Redskaber, men Spiirgsmaalet bliver hurtigst mulígl at soge ordnet ved 
Lov.

14 Overtrædelser uf Bestemmelserne i denne Lov straffes med Boder fra 5 til 
200 Kr-,som tilfalde den for vedkommende Kommune ved Lov af 9. Februar 1883 
om Ændringer i Lov om Fallig\æsenei paa Færoerne af 22. Marts 1855 anordnede 
Understotlelseskasse.G)

15 Bodesager i Anledning af denne Lo\ behandles som offenntlige Politisager.

1) J í r .  nu Lov Nr. 59  a í 1. A pril 1912.
2) Ilen lio rer nu under Landsstyr!.!« A fg órd se.
a) Som  æ ndret ved Lov Nr, 355 a f 22. D es. 1934.
*) S e  nu Lov Nr. 90  a f 1. A pril 1925.
s)  Det tilkom m er nu Landsstyret nt træ ffe  A fgorels«.
B)  S «  nu Lov (N r. 9 7 ) 10. A p ril 1895 §  13. í .  og Anord. 41 a f 25. Feiirunr 1911 oin H jxl[>r 

kasser.
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16 Forseelser imod denne Lov kunne ikke paatales senere end 6 Maaneder, 
efter at de ere begaaede,

I L  April, Lov (Nr. 107) fo r  Færoerne om Beskyttelse a f Muslinger.
1 For al forebygge Udryddelse eller odelæggen de Tilegnelse al Muslinger, kan 

der affattes Vedtægter, indeholdende Regler íor Tiden, hvori og Manden, hvorpaa 
Muslingerne maa optages, samt om, hvilken Slags Redskaber der dertil maa be
nyttes. Ligeledes kan der, naar Musbngebestanden paa el Sted er saa stærkt aftage«, 
at den tegner til helt al forsvinde, ved Vedtægt bestemmes, at al Fangst af Muslinger 
paa det paagældende Sted skal være forbudt, dog ikke for længere Tid end 3 
Aar ad Gangen.

Vedtægterne kunne omfatte saavel ct eller flere Sogne som enkelte Pladser, 
og saavel Pladser, der ligge tbrre ved Lavvande, som saadanne, der altid ere under 
Vand.

2 Forslag til de i § 1 omhandlede Vedlægler affatles af Forstanderskabet for 
den Kommune, i eller ved hvilken Muslingerne findes, og skal derefter bekendt* 
gores ved Kirkeslævne1) og paa anden hensigtsmæssig Maade i enhver Bygd, der 
hell eller delvis ligger indenfor en Afstand af 2 Mil fra det Sted, hvor Mus
lingerne findes, Bekendtgorelsen skal foranstaltes af vedkommende Forstander- 
skab, og er ethvert Forslanderskab for Bygder med den nævnte Beliggenhed pligtigt 
til at lade Forslaget bekendtgore inden 2 Maaneder, efter at det i delle Øjemed 
liar modtaget samme fra det Forslanderskab, hvem dels Affattelse skyldes,

Finder nogen sig brostholden ved de foreslaaede Bestemmelser ,har han inden
2 Maaaneder efler Forslagels Bekendtgorelse skriftlig at indsende sine Indvendinger 
til Forstanderskabet for den Kommune, hvori han bor, og dette skal derefter inden
3 Maaneder fra Forslagets Bekendtgorelse indsende samtlige lil samme indkomne 
Indsigelser tillige med dets egne Udtalelser lil del Forslanderskab, der har affatlet 
Forslaget.

Detle affatter derefter med den Hensyntagen lil fremkomne Indsigelser, 
hvortil del finder Anledning et enkell Forslag til Vedtægt og indsender delle 
lillige med samtlige saavel fra dels egen som fra andre Kommuner indkomne Ind
sigelser og Erklæringer lil Lagli ngels Formand,") som efler eventuelt al have 
fremskaffet yderligere Oplysninger fordægger Sagen for Laglinget.

Tiltrædes det indsendte Forslug ikke af Laglinget, underretter delte Forstander
skabet om, hvilke Punkter del er, Tingel ikke har kunnet billige. Sendes For
slaget derimod med Lagtingets Anbefaling til Justitsministeriet, kan dette stad- 
fassle samme som gældende Vedtægt for et Tidsrum af indlitl 5 Aar, Ønskea Ved
tægten efler den Tid fornyel, bliver den samme Fremgangsmaade at iagttage.

3 Ethvert Forslanderskab i det Omraade, For hvilket Vedlægten gælder, skal 
være i Besiddelse af el Eksemplar af samme og er, for saa vidt det ikke liar trykte 
Eksemplarer lil Udlevering, pligligt til paa Forlangende mod unordningsmæssig 
Retaling:l) al meddele en Afskrift af Vedtægten. Endvidere skal et Eksemplar af 
Vedtægten henligge til Eflersyn hos enhver Skydsskaffer paa del Omraade for 
hvilket Vedtægten gælder.

Bekendtgorelse om Vedtægtens Stadfæstelse og dens Henlæggelse til alminde
ligt Eflersyn indrykkes i den paa Færoerne til Oplagetse af offentlige Bekendt- 
gorelser autoriserede Tidende. Omkostningerne herved udredes af del eller de 
Sogne, ved hvilke Muslingerne findes,

4 Efter Indstilling af Laglinget kan Justitsministeriet-) meddele sauvel enkelte 
Personer som Selskaber Eneret lil for et Tidsrum af 30 Aar paa et bestemt 
begrænset Sled, hvor Muslinger ikke forud findes, at drive Fangst af saadanne. 
Ministeriet fastsætller de nærmere Betingelser for Eneretten.

i )  J f r  Lov Nr. 59 a f 1 A pril 1912,
- )  A fg iirelw n m aa nu ifiilge H jem m ealyrejiiven a n tn ^ s  nt h tu liorc utu ltr L an ik sty rtt.
°} D, e.; 1 K r. pr. Arfe, jf r .  Sp orSeln -f 1? m ent 30, M arls  1836 §  7,
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5 Overtrædelse af de i Henhold til denne Lov opretlede Vedtægter straffes med 
Boder fra 4  til 20 Kr. Krænkelse af en i Henhold lil foranstaaende § 4  meddelt 
Eneret straffes med Boder fra 5 til 100 Kr., for saa vidt Sagen ikke efter sin 
Beskaffenhed medforer hojere Straf. Fuld Erstatning ydes. Boderne tilfalde den 
for vedkommende Kommune ved Lov af 9. Februar 1883 om Ændringer i Lov 
om Fattigvæsenel paa Færoerne af 22. Marts 1855 anordnede Understottelseskasse.1) 
Bodesager i Anledning af denne Lov behandles som offentlige Politisager, dog 
at Paatale med Hensyn lil de i denne Paragrafs 2, Stykke ommeldle Tilfælde kun 
finder Sted, naar den forurettede begærer det.

6 Forseelser imod denne Lov kunne ikke paatales senere end C Maaneder 
efler aL de ere begaaede.

25. April KGL. STADFÆSTELSE (Nr. 168) (udfærdiget ad mandalum 
gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet) paa efterffilgende

Fundats jo r  Kong Frederik VÍFs Legat til Bedste jor  Almueskolen i Thorshavn .
1 Af de Midler, som tidligere have tilhort den ved Fundats af 13. Ju li 1844 af 

daværende Kronsprins Frederik oprettede Haandgerningsskole i Thorshavn, hvilke 
Midler bestaa af et Vanningshus, en Kæld og Gaardsplads, kob te for 4,000 Kr., 
samt en Kapital, der 1. Januar 1893 var 11.053 Kr. 97 0 .,  opreltes et Legat, som 
bærer Navn »Kong Frederik VIPs Legat«.

2 Alle Indlægler af ovennævnte Midler tilfalde for bestandig Thorshavns Al
mueskole, dog med Fradrag af Administrationsomkostninger og Udgifter til Ved
ligeholdelse og Assurance af Bygningerne, indtil disse blive afhændede. Saa snart 
Thorshavns Kommune ikke længer har Brug for Vaaningshuset lil Skolelokale, skal 
Vaaningshuset tillige med Kælden og Caardspladsen soges borlsolgte, og hvad der 
indkommer ved Salget, lægges til den in rige Kapital, saaledes at kun Renten af 
Kapitalen maa bruges. Salget bliver at approbere af Ministeriel for Kirke- og Under- 
vi sn i n gsvæsenet.s )

3 Legatet underlægges en BesLyrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, der forste Gang 
vælges af den fralrædende Direktion for Haandgerningsskolen. Ved Medlemmers 
Udtrædelse supplerer Bestyrelsen sig selv, og indstilles det eller de nye Medlemmers 
Valg til Godkendelse af Fært) Amts Skoledirektion. Bestyrelsen vælger en Kaperer 
og Regnskabsforer, hvis Lon den fastsætter.

4 Bestyrelsen administrerer Legalels Formue, anbringer dels Kapilaler efler dr 
for Anbringelsen af Midler, der staa under offentligt Tilsyn, gældende Regler, an
vender dem efter Fundatsens Beslemmelser og paaser, at disse i et og alt overholde^. 
Legatets Aktiver forsynes med P r o hi b i t i vpa a Lean i n g uf Færo Amts Skoledirektion.

5 Regnskabet over Legatets Indtægter og Udgifler, h\ ilket sluttes hvert Aar> 31, 
December, indsendes senest 6 Uger derefter lil Færb Amts Skoledirektion li) Revi
sion og Decision. Skoledirektionen antager en duelig og paalidelig Mand til at re
videre Legatets Regnskaber, Revisor nyder en Godlgorelse af 10 Kr. anrlic, der 
udbetales ham sau snart det foregaaende Aars Regnskab er blevet revideret og 
decideret.

6 Nydelsen af dette Legat er betinget af, at Thorshavns Kommune opforer den 
nye Almueskolebygning dersteds i en saadan Storrelse, at alle berettigede Krav for 
en længere Tid kunne fyldeslgores, samt af, at Kommunen vedblivende har F o r
pligtelse til at meddele Undervisning í Haandgerning efler de til enhver Tid hen- 
siglsmæssigste Metoder. Lií'e^om i den oprindelige Haandgerningsskole Undervis
ningen var betemt for be;;s:e Kón, bor der, naar Omstændighederne i sin Tid maalle 
tillade det, arbejdes ben lil, al der foruden Undervisning i kvindelige Haandarbejder 
ogsaa kan give-̂  Undervisning i Slojd for Drenge,

S c  nu Lov (N r. 9 7 ) 10. A pril 1895 §  IH, f. og Anord. 41 aT 2 1), F ctiru ar 1914,
* ) Ved K . U M . S k r . 27. Juli 1895 (u lr .)  approberedes S s lg e l for tn  Sum  af 2 ,280  K r ,  tn o r 

hos det b ifa ld t' , al L egatets ovcnanforte K ap ital tilligem ed fom a:víite 3Um nfnindedeH saa 
ledes, a t Legatets sam lede K ap ital udgor 13,350 K r.
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7 Denne Fundats træder i Kraft den 1. Oktober 1893. Samttidig hermed ophæve' 
Fundatsen af 13. Ju li 1844. Den i hvert Aars 11. Juni og 11, December faldne Ind 
tægt udbetales til Thorshavn Kommune den næstpaafolgendc 1. Oktober og 1, April. 
Udbetalingen finder forste Cang Sted den 1. Oktober 1893.

16. Sept. —  KGL. ANORDMNG (NR. 220) OM LEMPELSER I LOV OM 
DANSKE SKIBES REGISTRERING M. M. AF 1. APRIL 1892,i)  FOR SAA VIDT 
ANGAAR FÆRØERNE. I Henhold Itl den Regeringen ved Lov om danske Skiher, 
Registrering m, m. af 1. April 1892 § 752) givne Bemyndigelse fastsættes herved 
for Færoernes Vedkommende folgende Lempelser i bemeldte Lov:

5 Til § 12 fojes folgende: »For et paa Færoerne for dansk Regning bygget Skib 
s k a l  og for et dertil fra Udlandet ankommet, i Udlandet for dansk Regning bygget 
eller kobt Skib k a n  Landfogden, under de i nærværende §’s 2, Stykke ommeldte 
Betingelser udstede et midlertidigt Nationalitets-Certifikat, som har Gyldighed, ind
til et af Bureauet udfærdiget endeligt Certifikat kan meddeles«.

6 I § 1 l gores folgende Forundringer: a. II, sidste Stykke, indskydes efter Ordene: 
»vedkommende Registrerings-Embedsmand« Ordene: »eller pan Færoerne udenfor 
Thorshavn vedkommende Sysselmand«; b. Til 111, 2. Stykke fojes folgende: »samt 
paa Færoerne hos alle Sysselmænd undenfor Thorshavn«. -

8 I § 18, 2. Stykke, forandres »tre Maaneder« lil »seks Maaneder«.
9 1 § 22, 2. Stykke, forandres »30 Dage« lil »3 Maaneder«,
10 I § 30, 2. Stykke, indskydes efler 1. Punktum folgende: »Er det beliggende 

i en færbsk Havn udenfor Thorshavn, sender Regislrernigskontoret Certifikatet videre 
lil vedkommende Sysselmand, der i saa Fald forinden Udleveringen paa Konlorets 
Vegne paaser det ifblge nærværende § fornodne.«

11 Til § 31 fojes folgende: »Et lignende midlertidigt Certifikat kan paa Fær
oerne saavel i Tilfælde af Ombytning som, naar Certifikatet er bortkommet, efter 
Keglerne i § 12 udstedes af Regislreringskonloret t Thorshavn.

15 1 § 57, 2. Stykke, forandres »1- Maaneder« til »8 Maaneder«............
IC 1 § 70, 3. Stykke, forandres »30 Dage« til »3 Maaneder«.
17 I § 75, L  Stykke, indskydes efler Ordene: »samtlige Registreringskonlorer« 

Ordene: »og paa Færoerne hos alle Sysselmænd udenfor Thorshavn«.

29. Sejtt. KCL. RESOL., hvorved bifaldes, al de færoske Sysselmænd for 
Fremtiden efter Indslilling af Amlel ansæltes og afskediges af Justitsministeriet.

6. Nov. JUSTM. REGLEMENT (NR. 219) I HENHOLD TIL SØLOVENS 
§ 15 FOR SKIBSMANDSKABETS FORPLEJNING OG OPHOLDSRUM OM BORD
1 FÆRØSKE FISKERSKIBE. 1 Henhold til § 45 i Siilov af 1. April 1892 og aller- 
híijesle Resolution af 10. December s. A. fastæltes herved folgende Bestemmelser 
angaaende Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum om Bord paa Fisker
skibe hjemmehðrende paa Færoerne.

I. Skibsmandskabets Forplejning .'i)
II. Skibsmandskabets Opholdsrum. Ethvert Opholdsrum for Skibsmandskabet skal, 

indtil anderledes maatte blive bestemt, i Overensstemmelse med de alt nugældende 
Regler have et Kubikindhold af mindst 66 Kubikfod for hver Mand og et Fladeind
hold maall paa Dækket eller Gulvet i el saadanl Rum, af mindst l l 3 jo Kv.-Fod, 
ligeledes for hver Mand. I Opholdsrummet, som skal holdes rent, tort, vel kalfatrel 
og tættet baade i Da:kkene og Skodderne saml saa vidt muligt godt ventileret, maa 
intet henstues, som ikke er Skibsmandskabets Ejendom. Proviant, fugtige Klæder 
eller andre for Sundheden skadelige Sager maa ikke opbevarea i Opholdsrummel. 
Dog skal del, hvis Kabyssen findes i delte, være tilladt sammesteds at ophænge 
Klæder til Torring.

1) Bekendtgiirelse Nr. 103 4 . M a j 1927. Sk iljsrrg istrcrin g  e r  nu Sitrftnligfjende.
S) Nu §  69 .
B)  Ophævet i'ed  Ktm dg, N r. 6 uf 11, F e b r . 1941.
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III. Reglementet IkrajUrceden m. v. Nærværende Reglement er ^ældénde fra den 
1. Januar 1894, dog saaledes at de i Reglementets Afsnit I. indeholdte Bestemmelser 
træde i Kraft for paagældende Skib fra det Tidspunkt, da Skibet forste Gang efter 
den 1. Januur 1894 er i dansk Havn; indtil du forholdes efter de nugældende Regler.

30. Mans 1894 —  LOV (NR. 40) FOR FÆRØERNE OM UDPANTNING M. M.
I. Om Udpantning.*)
1 Udpantning kan finde Sted for eflernævnte Fordringer:
1) Stats- og Kommuneskatter, saml Afgifter og Ydelser, som ifólge Lovgivningens 

umiddelbare Bud eller en i Henhold lil samme foretugen Ligning eller Ansættelse 
tilkomme Stat, Kommune, Kirker, anerkendte Trossamfund, offentlige Stiftelser eller 
Embeder og Bestillinger; denne Bestemmelse kommer dog ikke til Anvendelse i Hen
seende lil Told- og Skibsafgifter:

2) Enhver paa en fast Ejendom hvilende, stadig tilbagevendende eller af en be- 
slemi Begivenhed afhængig Penge- eller Nauralafgift, som tiden særlig Vedtagelse 
gaar over fra Ejer til Ejer, for sua vidt den tilkommer en af de under Nr. 1 om- 
meidle berettigede, fremdeles Tiendevederlag og elhvert ved kongeli" eller ministe
riel Resolution fastsat Vederlag for Aflosningen af Naturalydelser, Pligtarbejde eller 
Byrder paa faste Ejendomme, alt for saa vidt de i dette Nummer omhandlede Af
gifter eller Vederlag er bestemte lil en uforanderlig eller dog efter faste Regler 
vekslende Slorrelse;

3) Den Belaling, som efter et af Kongen eller vedkommende Ministerium stad
fæstet eller af vedkommende Kommunalbestyrelse eiler anden offentlig Myndighed 
inden for Grænserne af den samme tilkommende BefojeLe vedtaget eller stadfæstet 
BelalingsregJement bliver al erlægge íor Benyttelsen af saadanne et almennyttigt 
Formaal tjenende Indretninger, hvortil Adgangen under visse almindelige Betin
gelser staar naben for enhver;

!■) Gebyrer for kongelige eller ministerielle Ekspeditioner, Retsgebyrer-) og de 
med Retshandlinger forbundne Afgifter saml det Vederlag, derunder indbefattet 
Dagpenge og Beíordringsgodlgórelse, som tilkommer nogen for Udforelsen af For
retninger eller Miider i Medfor af Loven, af offentlig Bestilling etler af en of ved
kommende Myndighed særlig skel Udmeldelse eller givet Paalæg, for saa vidt Veder
lagets Slorrelse eller Reglen for dets Beregning er fastsat i Lov eller i en of Kongen 
eller vedkommende Ministerium i Henhold lil de gældende Regler stadfæstet Takst, 
saa og Erstatning for de af den paagældende til Forretningens Udforelse lovlig 
gjorte Udlæg;

5) Belob, der af en arbejdspligtig skulle erlægges Í Henhold til §§ 2 og 3 i Lov 
om Ødelæggelse af Ravnens Yngel paa Færoerne af 11. Marts 1892, for saa vidt 
Betaling udebliver i over 6 Uger; Erstatning hos private for det Udlæg, som Stat, 
Kirke eller Kommune har haft ved paa den forsommeliges Vegne at besorge befalede 
Anskaffelser, Istandsættelser, Arbejder eller Naturalydelser, saa og for Udlæg ved 
paa den forsommeliges Vegne at besorge deslige Foranstaltninger i Henhold til 
en paa Grandestævne derom oprettet Vedtægt (Lov om Grandestævne paa Færoerne 
u( 1. April 1891);i) , naar Udpantning i samme er vedtaget, og Vedtægten approberel 
af Amtet;*1)

6) Underholdningsbidrag, som det ifiilge Øvrighedens i Medfor af den gældende 
Lovgivning afgivne Bestemmelse eller sammes Stadfæstelse paa Separations- eller 
Skiismissevilkaar paahviler nogen at udrede til ægte etler uægte Born, Stedborn, 
Forældre, forladte, fraseparerede elle fraskildte Hustruer, saa og de Erstatnings
krav, som kunne pnahvite Husbond eller andre, íro hvem Personer, der ere pligtige

! )  S c  R etsp leje loven  § §  596— 608 og Lov 171 a í 11. M a j 1935 P t, 111— 118.
%) J f r .  Sportelreglcm . 30, M arts 1836 § 75.
3) Nu Lov Nr. 170 a f 18. M o j 1937.
* )  Nu Landsstyret.
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nt svare Underholdningsbidrag, have Indtægt, naar der al Øvrigheden Í Henhold ti) 
de gældende Regler er gjort Forbud imod Udbetalingen;1)

7) Aflosningsvederlag for Arbejde til Kirker, naar Vederlaget er fastsat af Lag
tinget, eller hvis Aflosning ikke har fundet Sled, Kirkeejerens Krav paa Erstatning 
for den ved den privates Forsommelse med at udfore saadant Arbejde paadragne 
Udgift;

8) Ejeres og Fæsteres Krav hos Lejere for udlagte Skaller og Afgifter af udlejede 
Jordstykker, saa og, naar skriftlig Konlrnkt foreligger, hvori Udpantning er ved
taget, for selve Lejen af sandunne Jordstykker og for Vederlag for Pligtarbejde;

9)a . Fordringer hos en og samme Skyldner paa Betaling for Losore, der er kobt 
ved offentlig Auktion, nuar Auktionsprolokollen lydelig udviser Koberens Na\n 
og Kðbesummernes Storrelse.

b. Den Aftægtsfolk tilkommende Fordring paa den dem ved Fæsleoverdragelse 
betingede Aftægt af Fæstet, naar skriftlig Kontrakt foreligger, hvori Udpantning 
er vedtaget.

c. Det Bidrag, som Medlemmerne af Foreninger mellem Svende, Fabrikarbejdere, 
sofarende o. 1. have at erlægge li) Foreningens Syge- eller Begravelseskusse, naar 
det i Foreningens af Justitsministeriet stadfæstede Vedtægt er beslemt, at Bidraget 
skal inddrives ved Udpantning.

Udenfor de ovennævnte Tilfælde kon Udpantning ikke finde Sted. Ligesom det 
allid staar i Rekvirentens Magt al indtale sín Fordring ved sædvanlig Rettergang, 
saaledes skal det ogsaa være hnm tilladt, naar Sysselmanden finder, at Omstændig
hederne tale derfor, at benylle Udpantning for en Del af den ham tilkommende For
dring og indtale Resten ved sædvanlig Rettergang. Tilbyder Skyldneren dekis Be 
taling, bor denne modtages.

2 — 13 bortfaldne ved Retspl. —  — - 
14 For enhver Udpantningsforretning tilkommer der Sysselmanden, foruden Godt- 

gíírelse for Rejseudgifter efter Sporlelreglement af 30. Marts 1836 §■ 26, jfr, med 
§ 15, Halvdelen-) af det ved bemeldte Reglements §■ 16, jfr. Lov af 29. December 
1857 § 1 Litr. d, bestemte Gebyr,3) beregnet efter det samlede Belob, hvorfor Ud
pantning foretages hos enhver især, samt for Beskrivelse og Bekræftelse Gebyr efter 
samme Reglements §§ 7, 8 og 9, jfr. Lov af 29. December 1857 § 1 Litr, a.

Hvert af de tvende Vidner, som af Sysselmanden bruges ved Forretningen, til- 
slaas der 25 Øre for hver Forretning, ligesom der ogsaa tilkommer hvert nf Stævne
vidnerne-*) for enhver af de i §§ 1 og 6 ommeldte Forkyndelser, en Betaling af 16 
Øre, foruden Rejsegodtgorelse efter § 60 i Reglement af 30. Marts 1836.

Gebyrer til Sysselmanden i Anledning af de i §§ 5 og 6 nævnte Auktioner suavel 
som Betaling Lil Auklionsvidnerne beregnes efler dc samme Bestemmelser, som 
gælde, naur Forauktioneringen sker ved Sorenskriveren.5)

15 De Statskassen lilfaidende direkte Skatter og Afgifler saa og de Lejeafgifter, der 
svares af Fæsterne paa det Slaten tilhorende Fæstegods, saml det Bidrag, der pan- 
lignes Jordegodset lil Amtsrcparlitionsforiden,5) forfalde til Belaling og indbelales 
ti) Landfogden ti) hvert Aars Olaidag, dog saaledes, at del staar Yderne frit for 
fra Maj Maaneds Begyndelse at indbetale, hvad de maatle have at erlægge for del 
liibende Aar. —  ------- -

17 Lov for Færoerne om 1 Udpantning in. m. af 29. 1867 ophæves.
18 Denne Lov træder i Kraft lil Olaidag 189 )■.

>) S e  Lov (N r. 9 7 ) 10. A pril 1895 §  29 (H<istruesi9 B id rag  til Mandt-.n).
s ) Nu del hele, S k r . fra  Sorenskr. 21. M a j 1952 ( J .  N r. 2 5 (51 ).
®) Nu sam m e G ebyr og sam m e V idnegad lgórelse som ved Udlæg, j f r .  m idl. B est. N r. 27  flí 

24. Sep t. 1945.
4) N a ifolge R etsp l. kun nudvendigt as bruge en Stæ vningsm and.
5) Reglem . 1836 5. K ap itel sam t §  65 ,
°) B ortfald et ved LI, Nr, 25  a f 17. Dec. 1918.
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13. April LOV (NR, 55) INDEHOLDENDE BESTEMMELSER OM POLI
TIET PAA FÆRØERNE.

í .  Om Politivedtægter.
1 For Byen Thorshavn og for Bygderne pua Landel kan der udfærdiges Politi

vedtægter.
2 I Politivedtægten oplages de Bestemmelser, som efter de stedlige Forhold anses 

fornodne:
a. angaaende Ordenspolitiet (om Iagttagelse af Orden og Velanstsendighed paa of

fentlig Gade, Vej eller Plads, om Opretholdelse af Orden paa offentlige Beværl- 
nings- og Forlysleisessteder, ved Udsalg og Udskænkning af berusende Drikke,1) og 
Forskrifter med Hensyn til offentlige Forestillinger, offentlig Dans og lignende storre 
offentlige Sammenkomster; om Forebyggelse af Ulemper og Hindringer for Færds
len samt af Fare under den offentlige Færdsel, Fredning af offentlige Indretninger 
m. m.)

b. angaaende Ordningen af Politikorpser for lldebrands- og andre overordentlige 
Tilfælde, enlen ved særlig dertil lejet Mandskab, efter den kommunale Styrelses Be
stemmelse, eller paa anden Maade.

32) Vedtægterne, der udfærdiges af Justitsministeriet, skal indeholde Regler for, 
hvorledes de Udgifter til Pol i ti væsenet bliver at udrede, som de forskellige i Hen
hold til Lovens § 2 optagne Bestemmelser medforer. For Thorshavns Vedkommende 
udarbejder Byrandet Udkast lil en Vedtægt og indsender det gennem Amtet til Ju
stitsministeriet.3) For Færoerne udenfor Thorshavn udurbejder Lagtinget Udkast 
til en Fællevedtægt og indsender del ti] Justitsministeriet,1) I Vedtægterne maa kun 
optages Bestemmelser, der er tiltraadt henholdsvis af Thorshavn Byraad og af Lag
tinget. For saa vidt et Forstanderskab bnsker indíort særlige Regler eller Undtagel
ser fra Fællesvedtægten for hele Kommunen eller enkelte Bygder, kan Justitsmini
steriet tillade delte, efter at Sagen har været forelagt Lagtinget Lil Erklæring. For
inden Vedtægterne eller Tillæg træder i Kraft, skal det vedtagne paa hensigtsmæssig 
Maade bringes til almindelig Kundskab og trykkes. Udgifterne herved afholdes for 
Thorshavns Vedkommende af denne Kommune og iovrigt af Amtsrepartitionsfon- 
den.

4 Vedtægten omfatter ordentligvis hele det paagældende kommunale Omraade, 
hvorfor den er udfærdiget. Findes'der imidlertid med Hensyn til enkelte Dele deraf 
Anledning til at fastsætte, at Vedtægtens Bestemmelser i del hele eller til Dels ikke 
skulle have Anvendelse paa samme,bliver det fornodne herom at bemærke Í Ved
tægten.

5 Forseelser mod Vedtægterne straffes med Boder indtil 100 Kr,r>)
Dersom den af et Barn begaaede Forseelse maa lilskrives Mangel paa behorigt 

Tilsyn af Forældre eller andre, der træde Barnet i Forældres Sled, ville disse og ikke 
Barnet være at straffe for Forseelsen.

Naar nogen undlader, hvad der ifðlge Vedtægterne paaliviler ham, kan Landfog
den eller Sysselmanden foranstalte det udfort eller træffe fornoden Foranstaltning til 
at forhindre, at Forsommelsen afstedkommer Skade. Omkostningerne herved blive, 
ligesom de Omkoslninger, der foranlediges ved Foranstaltninger, som af Landfogden 
eller Sysselmanden træffes for at forhindre foreslaaende eller standse endnu ikke 
fuldforle Overtrædelser af Vedtægternes Forbudsbestemmelser, at udrede af den 
skyldige, eller, for saa vidt han ikke dertil er i Stand, og ingen anden offentlig Kasse 
af særegne Grunde maa artses subsidiært forpligtet, af vedkommende Politikasse, jfr.
§ 15.6)

!) Nu forbudt ifolge Lov (N r. 115) 4 . A pril 1928.
3) Som  æ ndret ved Lov (N r. 57 ) 14. M arts 1931.
B) J f r .  P olitivedtæ gt for Thorshavn a l  19, Novlir, 1923.
*) P olitiv ed tæ gt fa r Landkom m unerne a f  3 , Ju li 1931.
*) 2 , P k t. er ophævet ved Lov {N r. 5 7 ) 14. M arts 1931.
®) Saaled es Lovens o ffic ie lle  T e k st (form en tlig  fe jla g tig  i S ted et fo r §  14, j f r .  det til G rund for 

Loven liggende F o rstag ).
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II. Almindelige Bestemmelser om Politiets Rettigheder og  Pligter.
6 Med Hensyn til midlertidige Foranstaltninger, som Landfogden eller Sysselman

den i overordetlige Tilfælde anser nodvendige for at forebygge Forstyrrelse af den 
offentlige Orden, Fred og Sikkerhed, afværge overhængende Ulykkestilfælde eller 
deslige, kan han enlen selv træffe saadanne eller ved offentlige Bekendtgorelser give 
de fornodne Paalæg eller Forbud. Slige Forunstallninger skulle uopholdelig meddeles 
Amtmanden, der kan paa byde deres Ophævelse, og skulle derhos, dersom de med- 
forc uforudsete Udgifter for Kommunens Kasse eller Amtsrepartitionsfonden, sna- 
rest muligt bringes lil den kommunale Styrelses eller Lagtingets Kundskab. Over
trædelser aí de af Landfogden eller Sysselmanden udstedte Bekendtgorelser straf
fes med Boder indtil 200 Kr. eller simpelt Fængsel indtil en Maancd.

7 Enhver ved Politiet ansaL kan anholde den, der i hans Paasyn har gjort sig 
skyldig i en Forbrydelse eller umiddelbart efter dens Udovelse eflersætles som Ger
ningsmand, eller bvem ban med skellig Grund har mistænkt for at have begaaet 
en saadan. Den anholdte kan straks undersðges paa sin Person, naar der er Grund 
til at formode, at han er i Besiddelse aí noget, der kan tjene til Sagens Oplysning, 
eller hvoraf han kan befrygtes at ville gore Misbrug.

Enhver ved Politiet ansat kan derhos anholde den, som har begaael en Forseelse 
imod den offentlige Orden, og som maa befrygtes at ville unddrage sig det ham for 
en suadan Forseelse paahvilende Ansvar, saavel som Personer, der have været straf
fede for Ejendomsforbrydelser, Betleri og Lbsgængeri, naar de maa formodes ikke 
at have lovligt Erhverv, og de ikke paa Forespbrgsel kunne gore Rede íor, hvorledes 
de ernære sig.

8 Det skal være Politiet tilladt, om fornodent med Magt, at trænge ind i et Hus 
for at anholde den, der, naar han forfolges som skyldig i en Forbrydelse, i Poli
tiets Paasyn gaar ind i et saadant. Ligeledes maa Politiet med Magt skaffe sig Ad
gang til et Hus, naur der er skellig Grund til aL antage, at en Forbrydelse begaas 
sammesteds, eller naar der i et i samme værende offentligt Beværtnings- eller For
lystelsessted eller i et derværende Handelsetablissement, hvorfra der drives Han
del med eller Udskænkning af beruende Drikke,1) finder Sloj og Uorden Sted til 
Forstyrrelse for Husets ovrige Beboere eller de omkringboende. Dog maa Magts 
Anvendelse kun finde Sled, efter at vedkommende med Angivelse af, hvem han er, 
og hvad hans Ærinde er, samt, íor saa vidt han ikke er i Uniform, mod Forevisning 
aí Politiskilt eller Politilegn forgæves har forlangt sig indladt.

9 Nnar Oplob íinder Sted, maa Politiet med Magt adskille Mængden, dog fbrst 
efter al de tilstede værende tre Gange i Kongens og Lovens Navn forgæves ere op
fordrede lil at adskilles.

Ved offentlige Forsamlinger under aaben Himmel skal Politiet yde sin Bistand 
lil at opretholde Orden. Opslaar der Uorden, som udarter til voldelig Adfærd, kan 
Politiet fordre Forsamlingen hævet; efterkommes ikke denne Fordring, kan Poli
tiet selv erklære Forsamlingen íor hævet og indskrider da som ved Oplob.

Ved andre offentlige Foramlinger kan Politiet efter Anmodning af Forsamlin
gens Leder yde sin Bistand lil Ordenens Overholdelse og paa hans Begæring eller, 
naar der opstaar Ufred eller Slagsmaal, anholde eller med Magt fjerne Fredsfor
styrrerne.

10 [ de i forcgaaende Paragraf omhandlede Tilfælde skal, efter al de der fore
skrevne Opfordringer lil at adskilles ere skele, enhver tilstedeværende, der af Land
fogden, SysselmQnden eller en af disses autoriserede Fuldmægtige dertil særlig op
fordres, være íorpiiglet til at yde Politiet den Bistand, der staar i huns Magt, til 
Genoprettelse aí Orden og Rolighed. Den, der uden gyldig Grund undlader at efter
komme en saaledes lil ham rettet Opfordring, straffes med Boder indtil 100 Kr.

Enhver er pligtig til, naar som helsL del forlanges af en ved det udovende Politi 
ansat, som enten er i Uniform eller foreviser Politiskilt eller Polilitegn, at opgive

' )  Nu forbudt ved Lov Nr. 115 a f  i .  A p ril 192B.
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sit Navn og sin Bopæl. Saadanne Oplysninger kan ogsaa med Hensyn li! enkelte 
Personer den, der anholdes, forlange igennem vedkommende Politimand. Den, der 
nægter at meddele de Oplysninger, som ifolge det ovenanfórle maatte blive hnm 
affordrede, straffes med en Biide af indli! 100 Kr.

11 Enhver, der er ansat ved Politiel, skal stedse t sin Færd imod Folk, med hvem 
han i sin Tjeneste kommer i Beriiring, undgaa al Uhoflighed saml vise Besindighed 
og Maadehold.

For Overtrædelser af denne Forskrifl og særlig for fremfusende eller letsindige 
Anholdelser eller lignende Anvendelse af den i §§ 8— 10 omlalte Myndighed, saa 
vel som for mindre Tjenesteforseelser i Almindelighed kan Amtmanden i Henhold 
Lil Bestemmelsen i Reglement for Politikorpset paa Færoerne af 4. Oklober 1865 
§ 7 ')  diklerc Mandskabet af delte Korps Straf, ligesom Politiets ovrige underordnede 
Personale ogsaa ved Dom eller ved Landfogdens Resolution kan anses med Biider 
indtil 40 Kr. Med Hensyn til egentlige Misbrug af Myndighed og ulovlig Anven 
delse af Magt komme Straffelovens Bestemmelser lil Anvendelse.

III. Nogle Bestemmelser vedkommende offentlige Politisager.
12 Som offentlige Politisager blive, foruden de andetsteds i Lovgivningen som 

saadanne betegnede, at behandle:
a. Sager angaaende Overtrædelser af de i denne Lovs Afsnit í. omhandlede Ved

lægter,
h. Sager angaaende de Overtrædelser, der nævnes i & 6, sidste Punkt, og i § 10,

1. og sidste Led og
c. Sager i Anledning af Myndighedsmisbrug fra Politimandskabets Side (jfr. §

11), som ikke egne sig tit kriminalrellig Behandling, naar det begæres af en privat, 
der anser sig forurettet, og skriftlig Klage herom indgives til Landfogden.

Alle Boder for Forseelser mod Politivedtægterne tilfalde, naar ikke anderledes 
udtrykkelig ved Lovgivningen er beslemt, vedkommende Polilíkasse, jfr. § 15.

13 Finder Dommeren, navnlig i Tilfælde af forsle Gang hegaaet ringe Forseelse, 
al de oplyste Omstændigheder afgive tilstrækkelig Grund til ikke at gaa videre end 
lil en Advarsel, skal han være befojel til paa denne Maade at afgore Sagen, dog 
at der herom sker Tilfðrsel i Retsprotokollen; denne Afgiirelsesmaade kan imidlertid 
ikke (inde Sled, saafremt indklagede erklærer sig derimod og forlanger Dom i Sa
gen, hvilken Dom ikke maa gaa ud paa en Advarsel. Fremdeles er Dommeren be- 
retligel dels til at modtage den indklagedes Tilbud om al erlægge en passende Bode 
for al undgaa Dom, hvilken Biide kan være mindre end den lovbeslemle, dels til 
at hæve en Sag, naar han finder, at der ikke er tilstrækkelig Anledning ti! al for- 
fiilge den videre. Afgorelsen af Sagen uden formelig Ðom kan dog ikke finde Sted 
uden Samlykke af den Myndighed eller den private Klager, der har begæret Sagen 
anlagt.

Naar en Person, der sigles for en Forseelse, som efter sin Beskaffenhed vilde være 
undergiven Behandling som offentlig Politisag, fremsætler Tilbud om som fornævnt 
al erlægge en passende Bode, kan udenfor Thorshavn i paatrængende Tilfælde et 
saadant Tilbud modlages af Sysselmanden, saaledes at videre Relsforfolgning bort
falder.- )

IV . Om O prettelse a j  P o lit ik a sser  p a a  F æ ro e rn e , P o litiitdg ifter , L ov en s  IkrujU nv- 
d en  ni. v .

14 Der opreltes en Politikasse for Byen Thorshavn og en for hvert af de seks 
Sysler, idet Amlmanden bemyndiges lil at fastsætte Reglerne for slige Kasser og 
Regnskabsaflæggelsen over Indtægter og Udgifter for disse (jfr. §§ 3 og 12), alt i 
Overensstemmelse med Forskrifterne i PI. 19. F eb ru a r  1819 .a )

Nu R eglem ent 7. Aug. 1929 §  6.
a) § 'e n s  sidste S tk . e r  ophævet ved Lov N r. 57  14. M arts 1931.
° )  Den an forte P lak at (som  e r  tingliest pua F æ ro ern e) bestem m er, at a lle  B od er, som for 

F o litilo rse elser paalæ gyes, sku lle , nnar ik k e  s& rskilte A nordninger liavc forskrevet ondet, 
tilfa ld e  Ju risd ik tionens P olitik asse, sam t at denne K asses Indtæ gter i Sæ rd eleshed skulle
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1 5  Udgifterne til Politivæsenfet afholdes, med de af Bestemmelserne i §§ 3 og 5 
flydende Undtagelser, efter de samme Regler som hidtil. Hvorvidt noget til Politi- 
ojemed udgivet Belob bor afholdes af Kommunens Kasse, Politikassen eller Amts- 
repartitionsfonden, afgores i Tilfælde af Meningsulighed mellem de vedkommende 
Myndigheder af Justitsministeren.

1 6  Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1894.

13. April LOV (NR. 56) OM AFHÆNDELSE AF TRØER OC GRL’NDSTVK 
KER FRA STATENS FÆSTEGODS PAA FÆ RØERNE.i)

1 8 )

S3) Ingen Tro eller Troparl maa herefter delc& eller udstykke^ uden Amtets Sam 
tykke, hvad og skal gælde, naar 2 eller flere Trber ved Sammenlægning ere komne 
til al udgore et enkelt Brug. Dersom den, der ejer en Del af en Tro, vil sælge sam
me, skal den, for saa vidl den er under 1 Kofoder, lilbydes den eller dem, der ejer 
den ovrige Del af Troen, som da skulle være berettigede til at fordre sig Troparien 
overdragen for den hójeste Pris, som nogen anden vil give for den. - Til Udstyk
ning af Trber paa 1 Kofoder elier derunder kan der kun gives Tilladelse,hvis en hen 
siglsmæssig Jordregulering eller Samling af Troparter maatle gore det onskeligt, 
eller der maatte være Trang lil Nbste- og Husegrunde, Naar en Tro er bleven be
bygget, skal Hu'.et og Troen forblive en samlet Ejendom, saa at særskilt Overdra
gelse af en af Delene ikke uden Amtets SamLykke maa finde Sled hverken ved Gave, 
Kðb, Skifte eller i andre Maoder.

6 Enhver Troejer er íorpliglet lil al holde stærke og sojdehoje Gærder omkring 
sin Tro. Hvis der mellem flere Troejere kan opnaas Enighed om Opforelsen og 
Vedligeholdelsen af et stærkt og sojdehbjt Hovedgærde omkring deres Trber, kunne 
Gærderne omkring de enkelte uf disse indskrænkes til at være sojdehoje eller mel
lem 2 tilstbdende Troer, saafremt disses Ejere derom ere enige, aldeles bortfalde. 
Den herom opretlede Konlrakl maa for at være gyldig approberes af Amtel.

18. April JUSTM. SKR., hvori udtales, at der ikke efler Lovgivningen tilkom
mer Sysselmændene paa Færoerne nogen Befbjelse til paa egne Vegne uden Fuld
magt fra Sorenskriveren som Auklionsdirektbr at afholde Auklioner over Hitte- 
godx.*)

29. Maj JUSTM. SKR., hvori —  i Anledning af en Foresporgsel om, hvorvidl 
Valglisterne til Lagtinget for N. N. Præstegæld kunne anses for gyldige, skbnt de 
kun ere underskrevne af t af Valgforstanderskabets 5 Medlemmer, samt hvorledes 
der vil være at forholde, naar Underskrift nægtes af et Medlem —  svares, at lige
som de Afgbrelser, der ved Lov af 29. December 18505) ere henlagte til Valgfor- 
standerskaberne, maa træffes af disse efler Stemmeflerhed, saaledes kan del efter 
Ministeriets Formening ikke anfægte de af Forslanderskabet vedtagne Valglisters 
Gyldighed, at et enkelt Medlems Underskrift mangler, saa meget mere som det efter 
Ministeriets Mening nærmest maa antages, at Listerne, i Lighed med hvad der med 
Hensyn til de endelig berigtigede Valglister udtrykkelig er foreskrevet i Lovens §
l l , 8) kun behove at underskrives af Valgforstanderskabets Formand.

anvendes ti] B e lon n ing er for Sognefoged er og P o litib e tjen te , der udm ærke sig ved A ar- 
vaagenhed for Lovens Overholdelse, dog a t dertil hver Gang erhverves Sam tykke a f Over- 
ovrigheden, li l  hvem der ogsaa a a rlig  aflæ gges R egnskab fo r K assens Indtæ gt og  Udgift.

')  J f r .  Lov 19. Ja n u a r  1863,
*) Ophævet ved Lov Nr. 174 a f 24. M a j 1937.
*) V ed Lov N r. 174 a f 24. M nj 1937 for Fæ roerne om Jordbru gets Frem m e §  61 e r  den A m tel 

lilla g te  M yndighed overgaaet til Landbrugsrandet.
*) J f r .  Sp ortelreg l. 30 . M arts 1836 8  64  m ed Note.
6) J f r .  Lov N r. 127 nf 28. A pril 1916.
*) A nf. Lov §  11.
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30. Marts 1895 —  LOV (NR, 81) FOR FÆRØERNE OM TILSYN MED UD
VANDRERES BEFORDRING. Om Udvandringsagenter.

1 Ingen maa optræde som Udvandringsagent uden særlig dertil meddelt Tilla
delse, Som Udvandringsagent anses enhver, der for egen eller fremmed Regning 
paatager sig Resorgelsen af Udvandreres Befordring til fremmede Verdensdele. In
gen uden autoriserede Agenter og deres befuldmægtigede maa afslutte Kontrakter 
med Udvandrere om saadan Befordring eller tilbyde sin Mellemkomst med Hensyn 
til saadanne Kontrakters Afslutning. Dog skal denne Lov ikke finde Anvendelse paa 
den direkte Refordring fra færoske Klareringsliavne, naar samtlige Udvandrere, der 
ville afjraa med el Skib derfra, hore til samme Husstand, og deres Antal derhos ikke 
overstiger 10.

2 Den i Henhold til I 1 fornodne Tilladelse maa kun meddeles uberygtede og 
fuldmyndige Personer, der ere bosatte paa Færoerne og i 5 Aar der have balt fast 
Ophold. Dog kan Justitsministeren eftergive Bestemmelsen om Opholdets Varighed. 
Misbruges Tilladelsen, navnlig til ved usande Forestillinger at erhverve Udvandrere, 
kan den tíl enhver Tid tilbagelages aí den Myndighed som har meddelt samme. 
Fuldmagt lil at handle paa en Udvandringsagents Vegne kan ikke meddeles nogen, 
som ikke opfylder de Betingelser, der efter del foranslaaende udíordres for Agen
tens eget Vedkommende. Ágenlen er i eet og all ansvarlig íor Fuldmægtigens Over
trædelser aí denne Lov. —

Om den direkte Bejording ,
3 Tilladelsen ti! at befordre Udvandrere direkte fra Færoerne lil fremmede Ver

densdele kan kun meddeles af Justitsministeren, Begæring om saadan Tilladelse 
skal ledsages af nojagtig Oplysning om det dertil bestemte Skibs Navn, Art, Stør
relse og Indretning samt om det Antal Udvandrere, som deri skal kunne oplages. 
Forinden Tilladelsen meddeles, kan Justitsministeren opstille saadanne Betingelser 
og fordre saadan Sikkerhedsstillelse, som han anser for nod vend i ge til Udvandrer
nes Betryggelse.

Om Tilladelsen og om de dertil knyllede Betingelser underrelles igennem Amtet 
Landfogden og vedkommende Sysselmand, uden hvis skriftlige Samtykke Skibet 
ikke maa udklareres henholdsvis Ira Thorshavn eller fra anden færiisk Klarerings
havn. Forinden Samtykke meddeles, skal Landfogden eller Sysselmanden forvisse sig 
om, al Vilkaarene niije ere opfyldte, og at de indlagne Undvandrere ere forsynede 
med lovformelige Kontrakter.

Om den indirekte Befordring,
4 Tilladelse lil at paatage sig Udvandreres Befordring over europæiske Havne 

meddeles aí Landfogden. Den, som attraar saadan Tilladelse, skal opgive, orr ’;in  
agter al drive Forretningen for egen Regning eller som Agent for andre. I sidste 
Fald skal han forevise sin Fuldmagt íra det Udvandrerselskab eller Rederi, for 
hvilket han optræder, og meddele Landfogden et Eksemplar aí dels Statutter eller 
offentlig udfærdigede Program.

5 Forinden Tilladelsen meddeles, maa vedkommende have stillet Sikkerhed efler 
Landíogdens nærmere Beslemmelse for mindst 3,000 Kroner og indtil 20,000 Kro
ner, enlen ved antagelig Selvskyldnerkaution eller ved at deponere Værdipapirer. 
Ved Belobets Ansætltelse bor særligt Hensyn tages til, hvor vidt Forretningen om
fatter Befordring længere end lil Landingsstedet i den fremmede Verdensdel, og 
maa Belobet i dette Tilfælde ikke sættes under 7,000 Kroner. Sikkerheden hæíler 
for alle Forpligtelser, som Agenten i sit Forhold lil Udvandrerne eller ved Over
trædelse af nærværende Lovs Forskrifter paadntger sig, og kan i intet Tilfælde 
fordres tilbageleveret forend 1 Aar, efter at Agenlen har ophort at befatte sig 
med Forretningen.

Landfogden har, hver Gang han meddeler saadan Tilladelse, gennem Amt
manden at gore Indberetning herom og om den stillede Sikkerheds Beskaffenhed 
og Storrelsc til Juslitminisleren, íor hvem alle Sporgsmaal, der vedrórer Med
delelsen af den ommeldle Tilladelse, kunne indbringes til Afgorelse. Den stillede
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Sikkerhed kun li! enhver Tid saavel af Justitsministeren som af Landfogden kræves 
forhójet li! det hojesle af de ovennævnte Belob.

6 Agter Agenten nt drive Forretninger udenfor Thorshavn, bliver Underret
ning derom at meddele Landfogden, hvorhos den af denne udfærdigede Tilladelse 
(§ 1) bliver at forevise for Sysselmanden for det Sted, hvor den agtes benyttet.

Fuldmagt for nogen anden at handle paa Agentens Vegne maa udstedes skrift
lig og, efler at være forsynet med LandTogdens Paategning ,udenfor Thorshavn 
forevises for Sysselmanden for del Sted, hvor Fuldmagten skal benytles.

7 EthverL Skib —  det kongelige Postdampskib alene undtaget hvormed Ud
vandrere befordres fra fierosk Havn til europæiske Havne, skal være Politiets 
Kontrol undergivet, og maa Udvandrere ikke tages om Bord i samme, forinden 
skriftlig Tilladelse dertil er meddell af Landfogden eller vedkommende Sysselmand, 
all efter som Skibet afgaar fra Thorshavn eller en anden Klareringshavn.

Forinden saadan Tilladelse meddeles, skal Landfogden eller Sysselmanden dels 
ved Synsforretning, der under hans Ledelse afholdes af sagkyndige Mænd, dels 
ved Priivelse af de paa Skibets Hjemsted udstedte Synsbeviser (der dog ikke have 
Gyldighed længere end cl Aar efter deres Udstedelse ) forvisse sig om, at Skibet 
er ijenligt lil det tilsigtede Øjemed.

Tilladelsen skal nærmere fastsætte del Antal Udvandrere, som Skibel maa mod
tage, og kan faslælte de nærmere Hegler, som det med Hensyn til Udvandrernes 
forsvarlige Behandling anses fornodenl at foreskrive. Vedkommende Udvandrings- 
agent er medansvarlig for, at ingen Udvandrer, hvis Befordring han har paalaget 
sig, indskibes i noget Skib, der falder ind under nærværende Bestemmelser for
inden den fornodne Tilladelse for Skibet er erhvervet.

8 Forinden et Udvandrerskib afsejler írn Færoerne, bor saavel Skibels Besæt
ning som Passagererne synes af vedkommende Distriktslæge, der har al forvisse 
sig om, at de ikke lide af nogen smitsom Sygdom, der kan antage epidemisk Karakter, 
samt at ingen af de sidstnævnte er saa syg eller svag, at han maa antages ikke 
al ville kunne udholde Rejsen. Udvandringsagenten er ansvarlig for, at alle lil Skibet 
horende fremstilles lil Lægesyn.

9 For Tilsyn med Udvandringer tilkommer der Laudfogdcn eiler Sysselmanden 
og Lægen hver især 20 Kr. for hverl af dem synet Udvandrerskib. Beliovc de at 
anvende længere Tid end een Dag hertil, erholde de endvidere 6 Kr. for luer Dag. 
De samme Diæter tilkomme dc af Landfogden eller Sysselmanden lil i Forening 
med ham al foretage Synsforretningen tiltagne Mænd, og har Udvandringsagenten 
at betale alle ved Synsforretningen foranledigede Omkostninger, der erlægges til 
Lundfogden eller Sysselmanden.

10 Del for hver Passager bestemte Fludcrum i el Udvandrerskib maa ikke være 
mindre end 12 Kvadratfod paa bversle Mellemdæk eller i Ruf paa Dækket, og 
paa del underste Mellemdæk (Banjerdæk )ikke mindre end áO Kvadratfod. Den 
Passagererne tilkommende Plads biir være fri og ubesat, undtagen for saa vidt soni 
den optages af deres Senge, Gangklæder og undre for deres Bekvemmelighed paa 
Hejsen fornodne Sager. For ugifte Fruentimmer hor der være indrettet særskilte 
Sovelokaler, og ligeledes for ugifte Mandspersoner, og maa disse Sovelokaler ikke 
stode op lil hverandre. Er Furtbjel samtidig med al del befordrer Passagerer, laslel 
med Varer, biir Afstanden mellem Laslens iiverste Flade og Passagerrummels Over
dæk være mindsl seks Fod.

11 Den Plads, som ifolge næstforcslaaende Paragraf er beslemt for Pasngercrnc, 
hor være saaledes indrettet, at den yder dem tilstrækkelig Lufl og Lys, samt for
noden Beskyttelse mod Fugtighed og Kulde. El Fartíij, som befordrer Passagerer, 
maa ikke samtidig som Last medtage ildelugtende eller for Passagerernes Sund
hed skadelige Varer, ej heller Krudt eller Svovlstikker i storre Mængde end Skibets 
Behov ndkræver,

12 Intet Kojerum maa indrettes for et sliirre Altlu! voksne Personer end tre. 
kíijcn skal holde mindsl 5%  Fod í Længde og V/2 Fod i Bredde for hver voksen
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Person, all efter indvendigt Mani. Kojerne maa ikke stilles nærmere hinanden, end 
at der mellem hver Rad bliver en to Fod bred Gang. Mere end to Kojer maa ikke 
anbringes over hinanden, og bcir Afstanden mellem den nederste og den oversle 
Kbjea Bund og mellem denne sidstnævnte og den overliggende Dæksfiade være
2 Fod. En oliende Del af Kojernes samlede Anlal bor være indrettet til Sygekojer, 
og Afstanden mellem den nederste og oversle Kojes Bund, og mellem den sidslnævnle 
og den overliggende Dæksflade bor være 3 Fod; den nederste Kojes Bund maa være 
hævet 4  Tommer over Dækket .Det er derhos en Selvfolge, at Kojepladsernes 
Antal mindst maa være lige med Antallet nf de voksne Personer, som Skibet med* 
fiirer. Ved voksen Person forstaas enhver, der er 14 Aar gammel eller ældre. To 
Bom i Alderen mellem 1 og 11 Aar regnes lige med en voksen, og Born under 1 
Aar medregnes ikke.

Almindelige BesUmmehcr.
13 Med enhver Udvandrer skul der af Agenten opreltes skriftlig Kontrakt. Kon

trakten skal foruden Oplysning om Stedet, hvorfra og Stedet hvor.til Udvandreren 
skal befordres, og del Vederlag, der er erlagt eller skal erlægges for Befordringen, 
indeholde nojaglig og i det enkelle gaaende Oplysning:

1) om Antallet af de Personer, som efler denne Kontrakt skulle befordres, deres 
fulde Navn, Alder ,hidtilværende Opholdssted og Livsstilling;

2) om Vejen, Transportmidlerne og Afgangstiderne for Udvandrerens Befor
dring lil den Havn, hvorfra Rejsen Lil fremmed Verdensdel skal finde Sted, om 
paa Dæk eller under Dæk, og om den Maade, hvorpaa der skal sorges for Udvan
drerens Ophold og Underhold paa selve Rejsen, Mellemstolionerne og Afgangs
stedet;

3) om det Rederi eller Selskab som paatager sig Overforelsen fra Europa, og, 
saa vidt muligt Navnet paa del Skib, hvorpaa den skal ske, men i alt Fald Oplys
ning om ,hvorvidt det er Sejl- eller Dampskib, om den Del af Skibel ,hvor Udvan
dreren skal anbringes, samt om Afgangstiden fra Europa;

4) om, og i bekræftende Fald, i hvilke Omfang den, der paatager sig Befor
dringen tillige paatager sig paa Rejsen at levere Udvandreren Kosten, der i saa Fald 
altid skat betinges leveret i tilberedt Stand;

5) om hvor vidt der for Befordring af Udvandrerens Effekter saavel til Afgangs
stedet som derfra lil den fremmede Verdensdel skal erlægges særskilt Reluling; 
saml

6) om hvorledes Udvandrerens ViderebeTording, i Tilfælde af at vedkommende 
Skib ved Ulykkestilfælde hindres i at udfore Rejsen, er sikret.

Befordres Udvandreren fra Færoerne direkte lil Storbritannien for derfra al be
fordres videre, og Landsætningen i Storbritannien ikke sker i samme Havn, hvorfra 
den endelige Indskibning skal finde Sted, skal Kontrakten indeholde Forpligtelse for 
den, der befordrer Udvandreren, lil inden 12 Timer, efter at Udvandrerens Told- 
undersogeLe paa Landsælningsstedet er sluttet, eller i alt Fald med del forsle 
sædvanlige Jernfoanelog, som afgaar derfra efler Toldundersøgelsens Slutning, al l>e- 
fordre Udvandreren videre lil Indskibningshavnen.

Bestemmelse om, nl den belingede Fragt i del hele eller for en Del skal afljenes 
ved Arbejde efler Ankomsten til den fremmede Verdensdel, gor Kontraklen ugyldig, 
og enhver paa anden Maade med Udvandreren derom indgaael Overenskomsl er ikke 
forbindende for denne og paadrager Agenten den hojesle i § 16 fastsalte Bude.

Kantraklen, som skal være affatlet i del danske Sprog og forsynel med engelsk 
Oversættelse, skal, tillige med en Genpart, af Agenlen afleveres lil Landfogden eller 
vedkommende Sysselmand, som efler at have forvisset sig om, al Kontrakten fyldesl- 
gor de í denne Paragraf indehohHc Bestemmelser, lilsliller Udvandreren Originalen, 
forsynel med sin Paalegning, Bestemmelserne i denne Paragraf kunne forandres, 
og yderligere Regler om Indholdel af de mellem Udvandrere og Agenlen afslullede 
Konlraklcr faslsælles ved kongelig Anordning.

14 Ingen Udvandringsagent eller dennes befuldmægtigede maa modloge Ind-
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skrivningspenge eiler noget Beiob under nogen som helst Betegnelse som Afdrag 
paa Vederlag íor íorventcl Befordring eller Mellemkomst for al skaffe Udvandrere 
Befordring, ej heller noget forpligtende Tilsagn om Betaling senere i et saadant 
Øjemed, medmindre han samtidig giver Udvandreren skriftligt Lofte om Befordring 
for en bestemt Betaling til bestemt Tid og fra et bestemt Sted.

15 Har nogen Udvandrer Klage at fremfore over Misligholdelse af Kontrakten, 
bor saadant uopholdelig anmeldes for den nærmeste danske Konsul i Udlandet, For 
saa vidt Sagen ikke ved Konsulens Mægling i Mindelighed forliges, har denne, efter 
at have indhentet nojaglige Oplylsninger, at afgive Indberetning, hvorefter Sagen 
afgores af Justitsministeren med bindende Virkning for Agenten inden Grænserne 
af den stillede Sikkerhed, af hvilken ogsaa, saafremt Afgorelsen gaar ud paa, ul 
Erstatning skal svares af Agenten, Justilminisleriet foranstalter denne dækket, saa 
vidt Sikkerheden tilstrækker.

Caor Klogen ud paa, at Udvandringsagenlen ikke har laget imod Udvandrere til 
den Tid og paa det Sled, som af ham er omkontraheret, kan den gennem Amtet 
indgives Ul Justitsministeren, der da aígor Sagen som foranfort og, saafremt lovligt 
Forfald ikke har været lil Stede, foranstalter Udvandrerne Erstatning udbetalt 
af den stillede Sikkerhed.

16 Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte Forskrifter, behandles som offent
lige Politisager og straffes, for saa vidt ikke den almindelige Lovgivning medfiirer 
hiijere Straf, med Boder fru 20 til 2,000 Kr., dog ot Straffen for Ovetrædelse af § 1 
kan stige lil simpelt Fængsel i 2 Maaneder eller andet Fængsel i lilsvarende Tid. Bo
derne tilfalder Stotkassen.

10. April —  LOV (NR. 97) OM FATTIGVÆSEtNET PAA FÆRØERNE.
Kapilcl I. Om Fattigvæsenets Bestyrelse og Indtægter saml om Amtsjattigkassen.
1 Hvert Sogn paa Færoerne udgor et Fattigdistrikt for sig. Thorshavns Kirke

sogn beslaar af 2 Fattigdistrikter, nemlig Byen Thorshavns og Thorhavns udenbys 
Sogns Fultigdislrikt.1)

2 Byen Thorshavns Futligdislrikt bestyres af et Fatligforslanderskab,2)
3 De ovrige Sognes Fatligdislrikler beslyres af Kommunalforstunderskabel i Over

ensstemmelse med Bestemmelserne i Lov om de færoske Landkommuners Slyrelse 
af 28. Februar 1872 §8 3, 15 og 17.

4 FattigbesLyreisen skul aarlig forfatte en l'orsorgelsesplan for del paafoigende 
Aar, Forsorgelsesplanen, der skal indeholde Oplysning om de fattiges Trang og For
fatning, deres Anbringelse, og hvad Underslottelse der bor tillægges hver enkelt, 
indsendes lil Amtetu) saa belids, al den kan forelægges Lagtinget ved dets Aabning.

5 Naar Laglinget har gennemgaaet samtlige Forsorgelsesplaner, bestemmer det, 
hvor meget der for det kommende Aar kan tillægges hvert enkelt Faltigdislrikt of 
Amtsfatligkassen, i hvilken Henseende der ikke alene bliver at tage Hensyn til Slór- 
relsen af den Falligundcrsliillelse, som de forskellige Distrikter have al udrede, men 
ogsaa til deres Evne lil al bære de dermed forbundne Byrder. Forsorgelsesplanen 
tilbagesendes derefter med Underretning om, hvor slort el Belob der cr tillagt elhvert 
Distrikt af Amtsfatligkassen, og ledsaget af de Bemærkninger, som Lagtinget mautte 
finde Anledning Lil at fremsætte ved Planerne.

fl De forskellige Fattigdistrikters Indtægter ere fiiígende:
a) Bidrag af Amtsfatligkassen (§ 5 ).
b) Biider, som ved Forlig, Dom eller Øvrighedsresoluiion tillægges Distriktets Fat

tigkasse.
c) De Afgifter, som i Henhold til de til enhver Tid gældende Lovbestemmelser 

skulle tilfalde Distriktets Fattigkasse.
d) Erstatning for ydet Fattigunderstøttelse.
c) Andel i de almindelige ved Paaligtiing tilvejebragte kommunuindtægler.

')  J f r  Lunrikommunallov 2B. F ebru ar 1872 §  2, sidslu Punktum .
Op!ia.‘\et ved Lov Nr. 126 a f 27. M a j 1908 §  23.

°) Nu Landsstyret.
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7 Folgende Indtægter skulle títfalde Amtsfattigkassen:
a) Renter af de Kassen tilhorende Kapitaler.
b) Arveafgifter overensstemmende med1) --------------
e) De Afgifter, som í Henhold til de til enhver Tid gældende Lovbestemmelser 

skulle tilfalde Amlsfaltigkassen.
g) Boder, som ved Forlig, Dom eller Øvríghedsresolutíon tillægges Amlsfallig- 

kassen.
8 Af Amtsfattigkassens Beholdning vil 25.000 Kr. være al betragte som en uror

lig Grundfond, der anbringes efler de for umyndiges Midler gældende Regler.2) For 
saa vidt der i Aarets Lob ikke har været Anvendelse for Amtsfattigkassens Indtæg
ter i Overensstemmelse med eflerfotgende Paragraf, kan Laglinget, naar det skøn
ner, at Kassebeholdningens Storrelse tillader det, bestemme, at indtil 500 Kr. af 
Overskudet skal lægges lil Grundfonden.

9 Amtsfattigkassens Indtægter skulle anvendes dels lil aarlige Bidrag til de for
skellige Fattigdistrikter (§ 5 ) ,  dels til ekstraordinære Understottelser ti! disse i sær
lige Tilfælde efter Lagtingets nærmere Bestemmelse.

10 Rettens Betjente og andre vedkommende, hvem det paaligger at indkræve eller 
modtage Amtsfattigkassens Indtægter, skulle hvert Kvartal, enhver íor sit Vedkom
mende, indberette til Kassereren, hvad der er tilfaldet Amtsfattigkassen, og til ham 
indsende Beliibet. Kassereren har at drage Omsorg for de mulige Restancers Inddri
velse.

11 Regnskabsaarel for Amlsfattigkassen er Knlenderaaret.3)
12**) Lagtinget antager en Kasserer íor Amtsfattigkassen, og med Hensyn til Af

læggelsen af Regnskabet, dets Revision og Decision forholdes efler Lov af 15. April 
1854 om Færoernes Lagting. Amtsfattigkassens Obligationer forsynes med Prohibi- 
tivpaalegning af Amtmanden.

Kapitel II, Om dc kommunale Undcrstoltelscskasscrfi)
13 I hvert Sogn skal findes en kommunal Undersloltelseskasse, hvis Midler an

vendes til Understolteise af saadannc værdige trængende i Sognet, som ikke nyde 
Fattighjælp. Til disse Kasser henlægges folgende Indtægter:

a) Indtægten af de fattiges Tavle, som skal ombæres i Kirken paa Nytaursdag, dc 
tre store Hojtider, almindelig Bededag, Konfirmationssondag, Sondag efter Allehel
gensdag, samt paa enliver Dag, nuar der er Kommunion eller Bryllup. Dog ombæ
res Faltiglavlen ikke i de Kirker, hvor der i Stedet for i Henhold li! kongelig Reso
lution er eller maalte blive anbragt en Fnttigbossc i Forkirken.6)

b) En frivillig Gave fra dem, som hos Præsten bestille Ligprædiken eller Ligíalc.7)
c) Frivillige Gaver fra tiltrædende Fæstere paa Statens Fæstegods.8)
d) Frivillige Gaver af dem, som lose Bevilling til al !ade sig vie af uvedkommende 

Præst eller uden forudgauende Lysning fra Prædikestolen.0 )
e) Frivillige Gaver, lil hvis Ydelse Beboerne ved passende Lejligheder af Præsten 

biir opmunlres.
f) Afgifter og Biider, der ved Lov ere henlagte eller henlægges til disse Kasser 

eller lil de ved Lov af 9. Fchritar 1883 om Ændringer i Lov om Fattigvæsenet paa 
Færoerne af 22. Marts 1855 oprettede Understoltclseskasser.

Underslollelser af disse Midler betragtes i ingen Henseende som Faltigbjælp.10)

'(  Se Anordn. <168 af fl. November 1921,
a) Kunr. ]. August 1ÍÍ37. 2. Stk . Grundfondcii ur nu anbragt i Landskassen.
D) Ifolge Lov Nr. 76 af 12, Marts 1923 §  49. N« Finonsoaret.

RegnsUabsforelsen nu under OppeborselskoHtoret, Revisionen under Lagtingets Re* ision, 
og Lagtínget deciderer Regnskabet.
Anordn. 41 a f 25 . Fehrunr 1914 om M jielpukasser.

<■} ,[fr. kg !. Hesol. 10. F e b ru ar !8 79 .
’ > R eskr. 3 . Ja n u a r 1827, Punkt 4.
*) Fund. 23 . August 1767 §  1.

A nf. Fu nd . § 2.
I0> § §  14— 16 bortia ld ne ved A n. 41  a l  25, Febr. 1914.
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Kapitel I I I , Om Forsorgdsespligten.
17 Det offentlige er forpligtet lil at komme enhver til Hjælp, íor saa vidt og saa 

længe han ikke er i Stand til at forskaffe sig og sine det nodvendige lil Livets Op
hold eller lil Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, dog imod Erstatning af den eller dem, 
hvem del ifcilge nedenstaacnde Regler paahvíler at forsorge eller understotle den 
paagældende, Den, der modtager saadan Hjælp, er underkaslet de Forptiglelser, 
som Lovene herom paabyde.

18 Saa længe Ægteskabet ikke er endelig ophævet, er Manden pligtig til at for
sorge sin Hustru, selv om de ikke leve sammen, og uden Hensyn til, om der beslaar 
Formuefællesskab imellem dem.

19 Forældre og hver især af dem ere forpliglede til at forsorge deres ægte Born, 
Indtil disse have fyldt det 18. Aar, for Ddtrcnes Vedkommende dog kun for saa 
vidt de ikke forinden ere indtraadte i Ægleskab. Samme Forpligtelse, som Forældre 
saaledes have til at forsorge deres ægte Born har Moderen mod sine uægte Born; 
Faderen er pligtig til i Overensstemmelse med de hidtil gældende Regler at yde 
Underholdningsbidrag til sine uægte Born.

20 Den Pligt til at yde Forsorgelse eller Forsorgelsesbidrag, *om den ene Ægte 
fælle har overfor sine ægte eller uægte Born af andre Forbindelser eller overfor sine 
Sledborn (§ 2 1 ), paahviler, saa længe Ægteskabet bestaar, begge Æglefæller som en 
af dette nydende Forpligtelse.

21 Udover den i foregaaende Paragraf omhandlede Forsorgelsespligt paahviler 
det

a) den Mand, som gifter sig med en Enke eller fraskilt Hustru eller cn hidtil 
ugift Kvinde, der hur Born, at forsorge hendes i Ægteskabet indbragte Born i íammc 
Omfang, som ham egne. uagtet Ægteskabet med Bornenes Moder ophorer.

b) den Kvinde, >om gifter sig med en Enkemand eller en fraskilt Mand, at for
borge hans i Ægteskabet indbragte ægte Born i samme Omfang som hendes egne, 
selv efter at Ægteskabet med Bornenes Fader er oplost ved den sidstes Dfid, men 
derimod ikke, naar Ægteskabet af andre Grunde ophorer.

22 Den ved Ægteskabet stiftede Forpligtelse til at forsorge den auden Ægte
fælles Born af andre Forbindelser ophæver ikke den Forsorgelsespligt, som maatte 
paahvile Bornenes ikke i dette Ægteskab indlraadte Foder eller Moder. Som en 
Folge heraf vedbliver, uagtet Ægteskabet, den Forpligtelse lil at udrede Bidrag til 
Borns Underholdning og Opdragelse, som ifolge Forlig eller Øvrighedsbestemmelse 
maatte paahvile den ikke i Ægteskabet indlraadte Fader eller Moder, ligesom den 
Fulde Forsorgelsespligt træder i Virksomhed for denne, naar hin pau Ægteskab 
grundede Forpligtelse ophorer, eller den eller de, hvem den paahviler, ere ude af 
Stand lil al fyldeslgore den.

23 Adoptivforældre ere paa samme Maade som virkelige Forældrc pligtige at 
forsorge deres Adoplivborn. og saa længe nogen af dem er i Stand til al opfylde 
Forsorgelsespligten, kan denne ikke giires gældende mod de virkelige Forældre.

24 Over for det offentlige ere Ægtefæller, hvis Ægtteskab er ophævet ved Dom 
eller Skilsmissebevilling, begge forpliglede li! i Trangslilfælde ut forsorge samtlige de 
Born, med Hensyn til hvilke de begge have Forsorgelsespligt efter Ægteskabets 
Ophævelse, uden Hensyn til, hvorledes Forholdet med Hensyn til Bornenes For
deling i ovrigt maatte være ordnet imellem dem. Bliver nogen aí Ægtefællerne ude 
af Stand lil at fyldeslgore sin Forsorgelsespligt ,eller kan Forpligtelsen af andert 
Grund ikke gores gældende mod ham eller hende, gaar den helt over paa den anden 
Ægtefælle.

25 I det Tilfælde, at den forsdrgelsespligtige, uden selv ul være trængende til 
Underslottelse, ikke litborlig opfylder sin Forpligtelse, bestemmer Amtmanden 
under Hensyn lil den forpligledes kaar og andre Omsta:ndigheder, der herved egne 
sig lil al lages i Belraglning, hvad der skal ydes til de paagældendes Forsorgelse. 
Anker over Amtmandens Ansættelse afgores af Justitsministeren.
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Inddrivelse og Afsoning af Underholdsbidragene sker efler de for Inddrivelse 
og Afsondring af Faderens Underholdningsbidrag lil uægte Born gældende Regler.

26 Den Hjælp, der af deL offentlige ydes til en trængende, for hvis Vedkommende 
en anden ifolge de foregaaende Paragrafer er pligtig lil al yde Forsorgelse eller 
toráðrgelsesbidrag, betragtes som oppebaaren of denne selv og medforer for ham 
de med Modtagelsen af Fattighjælp forbundne Virkninger, for saa vidt han ikke 
er í S'-asd LiJ et opfylde dc ham paahvilende Forpligtelser over íor del offentlige 
eller modvillig har unddraget sig sin Forsørgelsespligt.

fngen Overenskomst ,hvorved den af de foregaaende Paragrafer flydende For
sørgelsespligt helt eller delvis er overfort paa en nnden, eller hvorved en Forsorger 
helt eller delvis har fraskrevet sig Forsorgelsesretten, kan lige over for del offent
lige frigiire den efter Loven forpligtede.

27 Den Omstændighed, at en Persons Forsorgelse ovcrenstemmende med dc i 
de foregaaende Paragraffer indeholdte Regler enten ganske eller lil Dels poahviler 
en anden Person, 'fritager ikke det vedkommende Fattigvæsen fra al udrede den 
fornodne Hjælp.

28 Saa længe en Huslru, der har særegne Midler eller Indtægter, ikke er endelig 
skilt fra sin Mand, kan det, naar Manden falder Fattigvæsenet til Byrde, paalægges 
hende al yde Bidrag lil hans Underhold, Bestemmelsen om, hvor vidt det skal paa
lægges hende at yde cl saadant Bidrag, hvor meget hun skal yde, og hvorledes Bi
draget skal erlægges, træffes af OverSvrigheden paa det Sled, hvor hun har sit Op
hold.

29 Bidragel, som Hustruen i Henhold lil foranslaaende Puragraf skal udrede, kan 
pfler vedkommende Fatligvæsens Begæring inddrives ved Udpantning, men kun 
derimod ikke fordres afsonet.

301) Paadrager et Tyende sig en Sygdom ved eget utilborligt Forhold, ere 
Omkostningerne ved dels Helbredelse Husbonden uvedkommende. Paufores der 
Tyendet en Legemsskade eller en anden Sygdom som folge af utilborligt Forhold 
fru Husbondens Side, saosorn naar han paalægger det overanstrengende eller 
noget med særegen Fare forbundet usædvanligt Arbejde, har han helt at hekoslc 
dels Helbredelse.

Dersom el Tyende bliver sygt i Tjenestetiden, uden ut Sygdommen kan tilskrives 
utilborligt Forhold fra Husbondens eller Tyendets egen Side, paahviler del Hus
bonden, indtil Tyendeforboldet efter Opsigelse eller af anden lovlig Grund op
horer -dog ikke for længere Tidsrum end til den fiirsle almindelige Fardag, der 
indtræffer over 3 Maaneder efter, at Lægebehandlingen har taget sin Begyndelse, 
og i intet Tilfælde ud over el Tidsrum af 6 Maaneder al udrede den lilsagtc Liin, 
samt endvidere Kost og Logis, for saa vidt og son længe Tyendel forbliver i Hus
bondens Hus, og i andet Fald Kostpenge. dog ikke for cl længere Tidsrum end 8 
Uger. Koslpengenc, der bortfalde for den Tid, Tyendet maalte være indlagt paa 
Sygehus eller lignende Anstalt uden Belaling for almindelig Kur og Pleje, bestemmes 
efter de i § 13 i Tyendelov for Færoerne af 16. Februar 1856 indeholdte Regler,

De Husbonden saaledes paahvilende Forpligtelser kunne ikke i Forhold lil Fattig
væsenet, saafreml Tyendet falder samme lil Byrde, begrænses eller borlfalde ved 
Overenskomst mellem Husbond og Tyende. I Forholdet mellem Fattigvæsenet og 
Husbonden fastsættes Slorrelsen af Kostpengene i Mandel af mindelig Overens
komst af SledeU Overóvrighed efter de ovennæ\nte Regler.

Saafremt Hubonden vil gore Krav paa af Fatligvæsenet at erholde Erstatning for, 
hvad Udgifterne til sygt Tjencstelyendes Kur og Pleje maalte andrage udover, 
hvad der paahviler ham selv al udrede, har han straks, efter at den syge er bleven 
lagen under Lægebehandling, at gore Anmeldelse om Sygdommen for vedkom
mende Faltigbestyrelse. I modsat Fald indlræder Falligvæsesnets Erstatningspligt forst 
fro den Dag, Anmeldelsen sker.

31 Med Hensyn lil Læremesterens Forpligtelse lil al yde Sygehjælp m. v. lil Lær

* )  Jfr . Tyendeluv 16. Fctiruur 1B56 § §  31—34.

98



10. April 1895

lingen har det sit Forblivende ved Bestemmelserne i Lov om Lærlingeforholdet af 
30. Marts 1889 g 11.í)

Ligeledes skal det have sit Forblivende ved de i Sblov 1. April 1892, jfr. Anord- 
»ing í. November 1892,-) givne Bestemmelser om Rederens Forpligtelse til at yde 
Sygehjælp m. v. til Skibmandskabet, hvilken Forpligtelse ikke i Forhold til Fattig* 
væsenet knn bortfalde ved en Overenskomst imellem de paagældende.

Kapitel IV. Om Forsorgclscsstedet.
32 Den til Fattighjælp trængende har ForsoTgelsesrel i det Faltigdistrikt, i hvilket 

det oplyses, ul han efter opnaaet 18 Aars Alder senest har haft 5 Aars uafbrudt fast 
Ophold uden i den Tid at have nydt Fattighjælp; har lmn samtidig haft Hjemsted 
i flere Distrikter, betragtes lian, som om han kun havde haft fast Ophold pua Hoved* 
hjemstedet. Ved Beregningen af den Tid, i hvilken Tjenestetyendet ved forlsal 
Ophold erhverver Forsorgelsesret i et Fattigdistrikt, sknl, naur Tjenesteforholdet er 
stiftet fra en Skiftetid til en anden (§ 11 i Tyendelov for Færoerne af 16. Februar 
1856), og Tyendet overgaar fra en Tjeneste til en anden, den Omstændighed, al 
Tjenesten forlades hojst 11 Dage forinden den bestem te Skiftedag eller tiltrædes 
hojst 14 Dage efter samme, ikke komme i Betragtning, hvorimod Opholdet regnes 
fra den ene Skiftetid til den anden.

Erhvervelse af Forsorgelsesret i et Fattigdistnkt skal dog ikke kunne begrundes 
ved el Ophold, som skyldes Militærtjeneste, Indlæggelse paa en Sindssygeanslall, Ab
normanstalt eller lignende Anstalt, eller ved Indsættelse i en Straffeanstalt, Arrest 
eller deslige.

Saadanl Ophold afbryder paa den anden Side ikke Erhvervelse af Forsorgelsesret 
i det Fatligdislrikt, hvori vedkommende umiddelbart forinden havde fast Ophold, 
hvorimod Erhvervelsen i det paugældende Tidsrum betragtes som hvilende, for saa 
vidt han ikke samtidig har haft et deraf uafhængigt Hjemsted i et Faltigdistrikt; er 
dette Tilfældet, betragtes delle Faíligdistrikl soin hans Hovedhjemsled.

33 Kan der ikke paavises noget Faíligdistrikl, som er forpligtet lil ifolge Reglerne 
i den foregaaendc Paragraf at forsorge en trængende, bliver denne ut forsorge af 
det Faíligdistrikl, der efler denne Lovs Bestemmelser er at anse som hans Fodesled.

34 Ægle Born bliver al anse som fodte t del Faltigdistrikt, hvor Forældrene pua 
den Tid, da Barnet fbdtes, havde et til Erhvervelse af Forsorgelsesret egnet Ophold, 
jfr. § 32, eller, saafremt dc intet saadanl Ophold havde, eller delte ikke kan udfin
des, i detFalligdistrikt, hvor de til samme Tid vare forsorgelsesberetligede.

35 Som uægle Borns Fodesled anses det Faltigdistrikt, hvor Moderen Timaune- 
dersdagen for sin Nedkomsl havde eL lil Erhvervelse af Forsorgelsesrel egnet Op
hold, jfr. g 32, eller, saafremt hun intet saadanl Ophold havde, eller dette ikke kan 
udfindes, det Fatligdislrikt, hvor hun ved sin Nedkomsl var forsdrgelsesberettigel. 
Ved Maaneder forstaas Kalendermaaneder.

36 Dersom Forældrene paa Barnets Fbdselslid eller Moderen til et uægle Barn 
Timaunedersdagen for Fbdslen nyde Falligunder^tbtlelsc udenfor deres For.-orgelses* 
sted, belragles Barnel som fodt paa Forsorgebessledel.

37 Vedkommende Præst har i den fdrsle l.'ge i hvert Kvartal om alle de til ham i 
det forlðbne Kvartal anmeldte Fiidsler al gore Indberetning til FaltigbestyreLen. 
Denne hur da, saafremt del Fatligdislrikt, hvor Barnet er fbdl, efler de i §§ 31— 36  
givne Bestemmelser ikke skal betragtes sotn Fbdedi^trikl, efter anslillel nærmere 
l'.idersogelse uden Ophold ut meddele Fatligbestyrelsen í det Fatligdislrikt, hvor 
Barnet skal betragtes som fodt, t. nderretning om Fbd*elen. og efter at sidstnævnle 
Bestyrelse har erkendt Bnrnets Fbdehjemstedsrel, eller denne i fornodent Fald er 
faslsul ved hójere Øvrigheds Kendelse, skal der om Sagens L dfald gores Bemærk
ning i begge Fatligdlstrikters Kirkebóger. Kan et saadanl Fattigdistrikt ikke paa
vises, skal der ogsaa herom gores fornoden Remærkning i det virkelige Fbdedistrikts

Se nu Lov Nr. 120 of 7. M aj 1937 §  0, hvorefter M eslerrn skal paase, at LurHngen er 
Medlem af en anerkendt Sygekasse og betaler Omkostningerne d etttd .

B)  Nu Somandalov en Nr. 1B1 af 1. M aj 1923.
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Kirkeboger, efler at der er erhvervet Overovrighedens Resolution paa, at Barnet ikke 
har Fodehjemsledsrel i bemeldte Fultigdistrikt.

Er der ingen Bemærkning sket i Kirkebogerne, ska! Barnet anses at have Fode
hjemsledsret i det Fattigdistrikt, hvor det er fodt, indtil andet bevises.

Udviser vedkommende Præst Forsommelse eiler Skodesloshed med Hensyn til 
Iagttagelsen af de ham ifolge nærværende Paragraf paahvilende Pligter, bliver han 
af Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenel at anse med en Bode af indtil 
200 Kr., der tilfalder den kommunale Undersloltelseskasse i det Fattigdistrikt, i hvil
ket Fodselen har fundet Sted. ■

38 Gifte Koner bliver altid, om de endog opholde sig pau et andet Sted, at for- 
sorge af det Fattigdislrikt, i hvilket Manden er forsorgelsesbereltiget, selv om Se
paration fra Bord og Seng er bevilget de paagceldendc. En Enke eller fraskilt Kone 
beholder det Forsorgelsessted, hun havde ved Mandens Dod, eller da Ægteska
bet oplostes ved Skilsmisse, indlil hun selv derefter vinder Forsorgelsesret andel- 
sleds.

Ægle Bom under 18 Aar er forsorgelsesbcretligede paa det Sted, hvor deres For
ældre eller den længstlevende af disse har eller ved Doden havde Forsorgelsesret.

Sledborn ere indtil det fyldle 18. Aar forsorgefsesberelligede paa del Sted, hvor 
Sledfaderen eller Stedmoderen, som er forpligtet til at íorsorge dem, har eiler ved 
Diiden havde Forsorgelsesret.

Uægle Born og Bom, der forblive hos en fraskilt Kone, ere indtil det fyldte 18. 
Aar forsorgeisesbereUigede paa det Sled, hvor Moderen har eller ved Doden huvde 
Forsorgelsesret.

Adoptivbbrn under 18 Aar ere íorsorgelsesberetligede paa del Sted, hvor Adop 
lanten har eller ved Doden havde Forsorgelsesret.

Naar en Kvinde, der har Born, hvis Forsorgelse paahviler hende, gifler sig med 
en anden end Bornenes Fader, beholde disse uanset Ægteskabet indlil deres fyldle 
IB. Aar Moderens tidligere Forsorgelscshjem, saafreml hun i det sidsle Aar for 
Ægleskabet har modlaget Faltighjælp.

39 Udlændinge, der opholde sig paa Færoerne, vínde kun Forsorgelsesret her, 
naar de erholde datisk Indfodsret, i hvilket Tilfælde de belragles som forsorgelses- 
beretligedc i det Fattigdislrikt, hvor de paa del Tidspunkt, da de opnauede Indfods- 
rel, efler de almindelige for indfodle gældende Regler vilde have været forsorgelses- 
berettigedc; lil Erhvervelse af nyt Forsorgelscshjem medregnes det forud for del 
nverinævnle Tidspunkt liggende Ophold. De Personer, som ifolge Art. X IX  i Freds
traktaten af 30. Oktober 1864 have bevaret deres Indfodsrel, erhverve Forsorgelsesret 
paa Færoerne ifolge Reglerne i denne Lovs §§ 32 og 38, samt de Bestemmelser, som 
for disse Personers Vedkommende ved Traktal vedtages. De i Lovene om Udsledelse 
af ekslraordiuære Hjemstedsbeviser af 9. Marls 1871! § i og 24. Ju li 1880 § 2 om
handlede Udgifler blive kun at afholde af Statskassen, saafreml den paagældende 
ikke paa den Tid, da der bliver Spfirgsmanl om al yde Fattighjælp, har erhvervet 
Forsiirgelsesret i en Kommune her i Landel í Overcnsslemmelse med de gældende, 
deriblandt foranstaaende Beslemmelser. Udenlandske Kvinder, der índgaa Ægte
skab med danske indfodle, vinde herved Forsorgelsesret efter de samme Regler som 
indfodle Hustruer.

Foranstaaende Rege! ska! ikke være til Hinder for, al der ved traktatmæssige Be
slemmelser under Forudsætning af Gensidighed indrbmmes et fremmed Lands Under- 
saaller Adgang til at vinde Forsorgelsesret her i Landet lige med indfodle.

40 Indfodle, der ere blevne Slalsborgere i et fremmed Land, labe, for saa vidt og 
saa længe de ifolge Lovgivningen ikke kunne udove de lil Indfodsret knyttede Ret
tigheder, ogsaa deres Forsorgelsesret paa Færoerne. Naar de pua ny indlræde i disse 
Rettigheder, blive de at anse forsorgelsesberettigede i det Fattigdislrikt, hvor de for
inden deres Erhvervelse af Slalshorgerret i det fremmede Land senesl havde For- 
sorgelseshjem, indtil de efler de almindelige Regler have erhvervet cl nyt Forsbr- 
gelseshjem.
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41 Alle Sporgsmaal om trængendes Forsðrgelsessted afgores fra den 1. Januar 
1896 at regne efter denne Lovs Regler.

42 Er der intet Fattigdistrikt, der í Medfor af de i dette Kapitei indeholdte Regler 
kan anses for den trængendes Forsðrgelsessted, skal han forsorges af det Distrikt, 
hvori han befindes trængende til offentlig Underslottelse, eller, for saa vidt der for 
hans Vedkommende paahviler nogen anden fuld Forsørgelsespligt, da af det Dislrikl, 
hvor Forsorgeren har Ophold; men i saadanne Tilfælde blive Omkostningerne ved 
Forsorgelsen efter al være godkendt af Amtmanden at godtgore af Amtsíaltigkassen.

For saa vidt der fra Udlandet stilles Forlangende om Modtagelse til Forsorgelse 
i Danmark af en trængende, der intet Forsorgelsessted har i nogen dansk Kom
mune elier noget færiisk Faltigdislrikt, og dette Forlangende af Indenrigsministeren 
skonnes at moatte imødekommes, og vedkommende trængende efter Overenskomst 
mellem Indenrigsministeren og Justitsministeren henvises til Forsorgelse i el Faltig- 
distrikt paa Færoerne, skulle de ved Forsorgelsen foranledigede Udgifter erstattes 
Distriktet aí Statskassen.
Kapitel V. Om Forsorgelscsinuaden.

43 De fallige forsorges enten ved Underslottelse i Hjemmet eller \ed Anbringelse 
i Pleje hos private eller ved Optagelse i Forsbrgelsesanslalter.

Del skal herefter med den i Stykke 3 nævnte Undtagelse være forbudt at forsorge 
fattige ved at lade dem gaa paa Omgang i Fattigdislriklet saavel som at sætte 
fattiges Modtagelse lil Pleje og Forsorgelse til offentlig Licitation selv mellem Di
striktels Beboere.

Saa længe der ikke findes Forsorgelses anstalter paa Færoerne, kan Forsorgelse aí 
fattige, som det paa Grund af Drikfældighed, Ufordragelighed, Lyst til Omflakken 
eller andre lignende Aarsager ikke er muligt at faa anbragt i fast Pleje, dog undtagel
sesvis, naar Overøvrigheden dertil giver sil Samtykke, ske ved, at de gaa paa Om
gang mellem Distriktets Skalteydere i Forhold til den detn paalignede Kommune
skat.

44 Fattigbeslyreisen har at drage Omsorg for, al de trængende ikke savne deL 
nodvendige tíl Livets Ophold eller tilborlig Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, men 
iovrigt bestemmer den, hvorledes Forsorgelsen af hver enkelt fattig skal finde Sted. 
Fattigbestyrelsen kan til Hjælp ved Tilsynet udnævne nogle derlil skikkede og 
villige Mænd og Kvinder. Der udnævnes saa mange, som Fattigbesly reisen efter 
Fatligdistriktels Stfirrelse og de íaltiges Anlal anser for nodvendigt.

Deres Opgave, der nærmere kan bestemmes ved en af Falltigbesty reIsen udfær
diget Instruks, skal være jævnlig at tilse de fattige, særlig de gamle eller svagelige, 
og for saa vidt angaar dem, der understotles i Hjemmet, at fore Tilsyn med, hvor
ledes de anvende den ydede Underslottelse og forsorge og opdrage deres Born, 
saml hvorledes deres Forhold i det hele ere. Om forefundne Mangler have de ul 
gtire indberetning lil Faltigbestyrelsen, ledsaget aí Forslag til disses Afhjælpning, 
ligesom de, naar der fremkommer Begæring om Fnttighjælp, eller de paa anden 
Maade blive vidende om, at nogen indenfor del dem anviste Distrikt trænger lil 
Hjælp, liave at bistaa Fatl i gbesty reisen med Forholdenes Undersogelse og ved Be
stemmelsen af, hvad og hvor meget der bor ydes.

Den der efter sit Forhold ikke egner sig til Understollelse i Hjemmel, kan af 
Faltigvæsenet henvises tíl at modtage Hjælpen i en Forsorgelsesanslalt (Fattighus, 
Fultiggaard eller Arbejdsanstalt), naur saadanne maatte blive tilvejebragte paa Fær
oerne. Ægtefolk, som indsættes til Forsorgelse paa saudanne Anslalter, maa, forudsat 
ut de fore et hæderligt Liv, i Reglen ikke skilles ad og da kun for korlere Tid, med
mindre det onskes af nogen af Parterne.

Faltigbestyrelsen kan efler Lægens Anbefaling indlægge enhver, som i Sygdoms
tilfælde trænger til Hjælp, paa Færo Amts Hospital i Thorshavn eller de Syge
huse, som senere maalle blive oprettede pua Færoerne.

45 Bcirn, der ikke forsorges i Forbindelse med deres Forældre, skulle anbringes 
i Pleje hos paalidelige Plejeforældre og tilses saavel af Faltigbestyrelsen og dens
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Medhjælpere som aí Sundhedskommissionen. Efter déres Udskrivning af Skolen 
sættes de under almindelige Forhold i fast Tjenesle eiler Lære, men forblive slaaende 
under Faltigbestyrelsens Tilsyn og Myndighed, indtil de have fyldt deres 18, Aar.

46 Faltigbestyrelserne ere med Hensyn lil Manden, hvorpaa de fatttiges For- 
>orgel*c sker, underkastet Tilsyn af Overovrigheden.

For saa vidt der paa Færoerne maatte blive opreltet Fattig- og Arbejdsanstalter, 
skal i det mindste en Del af enhver saadan Anstalt særlig være indretle paa at mod
toge Personer, der ved Uforligelighed, Dovenskab, Drikfældighed eller anden 
Uorden give Forstyrrelser og slet Eksempel. Indlil en saadan Anstalt maatte blive 
oprettet, kan Fattigbestyrelsen anbringe saadanne irængende i afsides liggende Byg
der under streng Opsigt.

For enhver Forsbrgel&esanstalt skal der udfærdiges et Reglement, der appro
beres af Justitsministeriet, hvori indeholdes de fornodne Bestemmelser om An- 
sLallens Belæggelse og Benyttelse, om dens Bestyrelse og Bestyrelsens Myndighed over 
for Lemmerne, om disses Bettigheder, Forpligtelser og Forplejning, om disciplinære 
Straffe m. m.

Kapitel VI. Om Fattigvalsenets Myndighed og om Fattigunderstøttelsens Virk
ning paa den trængendes retslige Stilling m. m.

47 Den Understottelse, som en Person efter sit fyldle 18. Aar har oppebaaret af 
Fattigvæsenel, kan delte fordre erstattet saavel af ham selv i hans levende Live som i 
hnns Dodsbo. Dog skal den Fattigvæsenet her tillagle Erstatningsfordring ikkun kunne 
gores gældende i paagældendes levende Live, saafremt det af Fattigbestyrelsen paa 
hans Opholdssted skannes, at han har Evne til at udrede Erstatningen uden selv at 
komme til al mangle det fornodne til eget l riderhold eller Opfyldelse af den ham 
paahvileude Forsorgelsespligt. Ligeledes skal Rellen lil at fordre Erstatning i den 
undersloltedes Dodsbo, for saa vidt han efterlader sig Enke eller Born, overfor hvilke 
der paahviler ham fuld Forsorgelsespligt, være belingel af, at der efter Skifterettens 
Skiin ikke derved beroves Enken eller Bornene det fornodne til deres Underhold, 
Fattigvæsenets og Skifteretlens Skiin i ovennævnte Henseende kan indankes lil Over- 
ovrighedens Afgorelse.

Den Understottelse, der aí Fattigvojsenet er ydet et forældrelost Barn, som dor, 
forinden det har íyldt sit 18, Aar, skal Fattigvæsenel være berettiget til at soge er
stattet i den paagældendes Dodsbo.

48 Naar en Person, der tidligere har modtaget Fattighjælp, ikke i de sidst for- 
tobne 3 t )  Regnskabsaor har modtagel saadan Hjælp til sig selv eller dem, hvis For- 
sorgelse helt eller delvis paahviler ham, skal den Understottelse, han i sLn Tid har 
modtoget, paa hans derom fremsatte Begæring eftergives ham, saafremt han ikke 
ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling, for 
hvilken han ikke har erholdt Æresoprejsning,-) eller er under Tiltale for en saa- 
dan Handling, og del derhos ikke af Fatligbestyrelsen paa hans Opholdssted skiin- 
nes, at han har Evne til at tilbagebetale Understotlelsen uden selv at komme til al 
mangle det fornodne til eget Underhold eller Opfyldelsen af den ham paahvilende 
Forsorgelsespligt.

Eftergivelse kan finde Sled, naar den paagældende ikke har modtaget Fattighjælp
i Lðbet af det sidste Aar.3)

4D Fattigvæsenels Erstatningskrav slaur tilbage for enhver den paagældende træn
gende paahvilende Gæld, for saa vidt denne hidrorer fra Forpligtelser, der ere paa- 
dragne fiir Understottelsens Ydelse,

>) Som ændret ved Lov Nr, 165 af 15, April 1930.
*) J fr , Prirti'.ipptt i Lov Nr. 815 af 15. Marts 1939.

Ifiilge § 2 i Lov Nr. 43 af 25. Februar 1916 ton  Kommunalbestyrelserne uanset denne 
Bestemmelse eftergive al Fntligh/oilp, som forinden denne Lovs Ikrafttradcn er ydet til 
Minde under dc i § 1, næstsidste Stykke, fastsatte YHkaar. Naar saadan Eftergivelse har 
fundet Sted, skal blinde liave Adgang tit Aldurdomsunderstoltclse, uanset Bestemmelsen i 
§ 2 d. i Lov af 13. M arts 190B, nu Lov af 31. M aru 1939 om Aidererenle,
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50 Fattigvæsenet er berettiget til, naar vedvarende Fattigunderstøttelse er ydet, 
nt registrere den understottedes Ejendele samt lade den foretagne Registrerings- 
forretning tinglæse med den Virkning, at de senere af Ejeren uden Fattigvæsenets 
Samlykke foretagne Dispositioner over det registrerede ere ugyldige i Forhold lil 
Fatligvæsenet. For Tinglæsningen erlæggea inlet Gebyr.

51 Enhver, der nyder Faltigunderstotlelse, staar, san længe Hjælpen varer, un- 
det1 Fattigvæsenets Tilsyn,

Den trængende, som anbringes i en Falliggaard eller Arbejdsanstalt, er forpligtet 
lil at udfore ethvert til hans Evner og Kræfter svarende Arbejde udenfor Anstalten, 
som paalægges af Anstaltens Bestyrelse, uden Vederlag; dog kan han ikke udlejes 
Lil Arbejde íor private mod sin Vilje. Ingen trængende kan vægre sig ved at lade 
sig forsorge udenfor den forsorgelsespligtige Kommunes Grænser ved dennes For
anstaltning.

Vægrer den trængende sig ved at lade sig anbringe Í en Forsorgelsesanstalt, kan 
Fattigbeslyrelsen forlange Politiets Bistand lil hans Anbringelse der. Ingen træn
gende maa uden Fatlígbestyrelsens Samtykke forlade den Forsorgelsesanstalt, hvor 
han cr anbragt.

52 Elhvert Steds Fattigvæsen har at fore níije Tilsyn med, hvorledes Forældre, 
der nyde vedvarende Fattigunderstottelse udenfor Forsorgelsesanslalter, opdrage de
res Bíirn, og naar de, uagtel given Paamindelse, ikke forsvarligen forsorge eller 
behandle Bornene, eller naar de vedblivende unddrage dem den lovbefalede Under
visning eller holde Bornene til Betleri eller ikke afholde dem derfra, bor Biirnene 
efter dertil fra Overovrigbeden erhvervet Bemyndigelse tages fra Forældrene og 
anbringes andetsteds paa forsvarlig Maade.

53 For Forseelser, som slride mod Orden og Sædelighed, saasom Overhðrighed 
og Trodsighed mod foresatte, Drukkenskab, Uforligelighed, Modvillighed til Arbejde 
og Bortgang fra anvist Arbejde eller Opholdssted uden dertil erhvervet Tilladelse, 
Bortgang uden Tilladelse fra den Arbejds- eller Forsiirgelses-Anstult, hvor vedkom
mende er anbragt, for skbdeslbs Omgang med eller Forvanskning uf Faltigvæsenets 
Ejendele, saml for anden offentlig eller huslig Udyd og Uorden kan Falligbestyrel- 
sen paa det Sled, hvor de Personer, som nyde offentlig Faltighjælp og have forset 
sig, have Ophold med Samlykke i hvert enkelt Tilfælde af Landfogden, ikende dem 
Slraf af Hensættelse i Fængsel eller til Tvangsarbejde, dog ikke udover et Tidsrum 
uf 6 Manneder.

For Tvangsarbejdsnnslalternes Vedkommende kan Justitsministeren indvilge i, at 
der i Reglemenlerne for disse oplages Beslemmelser om, at Anstaltens Bestyrelse, 
efter dertil af Stedets Politimester i hvert enkelt Tilfælde meddelt Samtykke, for 
grovere Uordener kun ikende Lemmerne Cellestraf, dog ikke for længere Tid 
end hbjsl 2 Maaneder, at denne Slraf efler Omstændighederne kan skærpes ved 
Forbrydelse af Overarbejdspenge eller Nægtelse of al anvende disse eller ved Ude
lukkelse fra Arbejde, detle sidsle dog kun for e« Tid af hojsl 11 Dage, saml at An- 
hi'ggelse af Spændetriije kan bringes til Anvendelse under de i Arrestreglemenlet 
af 7. Maj i84f> Litr. II § 12 angivne Betingelser paa Lemmer, hvem Cellestraf er 
ikcndt.

S 4 i ) -------------
Kapitel VII,Om Forholdet mellem Distrikterne med Hensyn lil Futtigunderstot- 

teisens Udredelse, Tilbagebetaling tn. v.
55 Del Fattigdislrikt, hvori en Person bliver trængende til offentlig Underslotlelse, 

skal, om det end ikke paahviler del endelig at afholde de dertil medgnaende Udgif- 
ler, være pligligl til al forsorge ham saa længe, indtil del enten ved Anerkendelse 
af vedkommende Faltigbestyrelse, eller i fornbdenl Fald ved htijere Myndigheds 
Afgorelse, er beslemt, hvilkel Distrikt der vil have al overtage Forsorgelsen. Fatlig- 
bestyrelsen skal drage Omsorg for, al den trængende, naar han begærer Under- 
stiitlelse, som er Genstand for Heíusion, straks afhores om:

*) Ophævet ved § 10 i Anordning af 15. M aj 1925 ora Ægteskab.
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a) Navn, Alder og Fodesled, sámt íor gifte Personers og Enkers Vedkommende 
Vielsesdap og Vielsessted,

b) i hvilke Fattigdistrikter ban siden sit fyldte 18. Aar liar haft Ophold og hvor 
længe i hvert af disse.

c) om han tilforn har fuaet Underslottelse af Fattigvæsenet og i hvilke Distrik
ter.

d) hans Trang og Aarsagen hertil.
Den stedfundne Afhoring, hvori optages de ovrige Oplysninger, der moatte være 

af Betydning for Udfindelsen af hans Forsorgelseshjem, skal straks nedskri- 
ves, dateres og forsynes med Underskrift saavel af den, der har optaget samme, 
som ogsaa saa vidt rnuiigl af den trængende selv, der derhos tillige skal affordres 
de Legilimalionspapirer, hvoraf han maalte være i Besiddelse.

Undladelse af den befalede Afhoring medfðrer Fortabelse af Retlen lil al fordre 
Erstatning for den ydede Underslollelse, for saa vidt Faltigbestyrelsen ikke paa an
den fyidestgoreiide Maade kan godtgore, at den paagældende var trængende lil Fat
tighjælp.

Det tilkommer det Distrikts Faltigbestyrelse, hvor en trængende opholder sig, 
at tage Bestemmelse om Understðtlelsesmaaden og Storreisen af den Understottelse, 
der skal tildeles hom, uden Hensyn lil om Udgifterne endelig skulle afholdes af delle 
Dislrikt eller ikke.

56 Genstand for Erstatning er enhver Underslollelse, der indenfor de for Ydelse af 
Fattighjælp dragne Grænser og under Iagttagelse af Forskrifterne i den foregaaende 
Paragraf er ydet af el Fatligdistriki lil en ikke sammesteds forsbrgelsesberettigel 
Person. Herfra undtages dog:

ii) Udgifter til Læge og Jordem oder sam t Begrovelsesomkoslninger.
b) enhver Underslolelse, som har bestaaet i en Ydelse, der som Genstand for 

Pligtarbejde eller af andre Grunde ikke behover at jnedfore Udbetaling af Distrik
tets Fattigkasse, f. Eks. Befordring til og Budsendelse efter Læge og Jordemoder, 
afsindiges Bevogtning m. m.

c) de til Brevveksling i Fattigsager inedgaaende Udgifter.
De under a, b og c nævnte Understðltelser betragtes i Forhold lil den underslot- 

lede overhovedet ikke som Fattighjælp. Ved Begravelser, der ske for Fattigvæsenels 
Regning, og ved Daab af Biirn, der ere eller hvis Forteldre ere under Fattigvæsenels 
Forsorgelse, erlægges ingen Betaling til Præsten, Kirkebetjentene eller Kirken.

57 Af de Omkostninger, der i Medfor af foregaaende Paragraf ere Genstand for 
Refusion, kunne tre Fjerdedele forlanges godtgjorte af det forsðgelsespliglige Fat- 
tigdístrikt.

Har Undersloltelsen bestaaet i Naturalydelser, og Enighed ikke er opnaaet mellem 
de Interesserede Fattigdislrikler om disses Værdi, bestemmes den af Amlmanden, 
der ligeledes hor at afgiire ethvert Sporgsmaal, der maalte opstaa om, hvor vidt en 
ydet Underslollelse har været nodvendig, og om de anvendte Omkostninger kunne 
anses for passende.

58 I ethverL Tilfælde, hvor el Ealligdistrikl vil kræve Erstatning af et andel for 
ydet Underslottelse, paahviler det Fatligbestyrelsen, under Erstatningskravets For
tabelse uden Ophold al anstille den fornodne Undersogclse til al udfinde det er- 
slatningspliglige Distrikt og ufortovet meddele dettes Faltigbestyrelse Underretning 
om del indlrufne Trangstilfælde og de i denne Anledning iværksallc Foranstaltnin
ger saml al andrage paa Erstatning af de til Understollelsen medgaaende Omkost
ninger, saavel som efter Omstændighederne paa den trængendes Modtagelse, saa 
snart hans Hjemsendelse kan finde Sled. Meddelelsen skal være ledsaget af den i § 
55 ommeldle Afhoring samt af de tilstedeværende Legilimationspapirer eller be
kræftede Afskrifter af samme.

59 Det Fatligdistriki, til hvilket, det i den foregaaende Paragraf ommeldle An
dragende rettes, har snaresl muligt at besvare samme. Afgives der ikke inden 4  
Uger efter Andragendets Modtagelse el fyldestgorende Svar, har Distriktet, for san
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vidt del har Forsørgelsespligten, fortabt enhver Indsigelse mod den ydede Under- 
stollclse, og kan i de Tilfælde, hvor der er stillet Forlangende om den trængendes 
Modtagelse, og hvor denne er bleven opholdt ved Undladelsen af at svare i rette 
Tid, efler Omstændighederne tilpligtes at erstalle det Distrikt, hvorfra Andragendet 
er kommet, dels Udgifter med disses fulde Belob for det Tidsrum, hvor Hjemsen 
dclsen saaledes er bleven opholdt.

Bliver Svaret benægtende, paahviler det det sidslnævnle Faíligdistrikl ufortovet al 
foretage de videre fornodne Skridt til det erslotningspligtige Distrikts UdfindeUe 
og Omkostningernes Erstatning.

60 I det seneste 6  Uger efter Udlobet af det Halvaar, i hvilket en Under- 
stottelse er ydet, bliver Regning over de medgauende Omkoslninger at tilstille det 
erstatningspligtige Faltigdistrikt, for saa vidt dette til den Tid har kunnet udfin
des, og Omkostningerne have kunnet opgiires. Tilsidesættelse af denne Forkrift 
hør Tabet af Fordringen paa Omkostningernes Erstalning til Folge, og skal saavel
i delte som i de i §§ 55, 58 og 59 omhandlede Tilfælde vedkommende Fattigbesty- 
rclse eller de af dens Medlemmer, hvem det Distriktet paafðrte Tah særlig maa til
regnes, holde det skadeslosl derfor.

Paa Regningen bliver de enkelte I 'dgifler saa vidt muligt hver især at angive, 
medmindre den trængende har været indlagt paa et offentligt Sygehus eller en an
den Anstalt, for hvis Afbenyttelse der er faslsat en bestemt Betaling, i hvilket Til
fælde denne uden Eftervisning af de enkelte Udgifter kan lægges til Grund for Er- 
sialntnbig^kravet,

61 Om der end er Personer, som paa Grund af Familie- og deslige Forhold (jfr. 
Kap. III) ere pligtige til at forsorge den, der udenfor sit Forsorgelseshjem bliver 
trængende lil offentlig Understottelse, kan dog det Fatligdislrikt, der forelobig maa 
komme ham til Hjælp, med Hensyn til lians Modtagelse og Erstalning for de an
vendte Bekostninger holde sig lil det Distrikt, hvori han er forsorgelsesberettiget, 
og dette vil derefter have at soge Erstalning hos vedkommende.

62 Naar der ikke pua anden Maade kan tilvejebringes Bevis for de faktiske Om- 
ílændigheder, hvorpaa Afgorelsen af Sporgsmaulet om en trængendes Forsorgelses- 
sled beror, bliver den paagældendes Udsagn i saa Henseende al anse som bevisende, 
saafremt det er fuldkomment bestemt samt saa fuldstændigt og nojagligt, at det 
kan antages, al han har tilforladelig Kundskab derom, og der heller ikke er andre 
Omstændigheder forhaanden, som svække Troværdigheden af hans Forklaring, hvil
ken i ovrigt, for at der kan tillægges den den ommeldle Betydning, bor være af
given lil et Poliliforhor under Eds Tilbud.

63 Opholds- og Forsorgelsesdislriktet have lige Adgang lil at fordre den, der mod
lager Fulligunderslottelse, hjemsendt til delle.

For enlig stilllede Personer, der ikke have fast Erhverv og ikke samleve med 
nære Slægtninge som Forældre, Born, Soskende eller med lige saa nær besvogrede, 
saavel som for Udlændinge og for tilrejsende saml for Personer, der i Lobet af 
det sidste Aar have været straffede for Losgængeri eller Betleri, skal det være til
strækkeligt Lil al begrunde Hjemsendelsen, al de modlage offentlig Fulligunder- 
stol'c se.

lovrigt skal Falligvæsenets Ret tiS al forlange Hjemsendelsen iværksat va;re be- 
linget af, ul Underslbtteisen udgor en væsentlig Del af, hvad der medgaar ti! den 
trængendes Fornodenheder, at den i Lobet af de 2 sidsle Aur, fór SpórgsmaaleL om 
Hjemsendelsen rejses, har udstrakt sig over et Tidsrum af mindst 6 Maaneder, 
eller al der er Grund lil at anlage, at den vi) være vedvarende for et saa langl 
Tidsrum, samt al Hjemsendelsen kan ske uden væsentlig at forringe den træn
gendes Adgang lil at skabe sig selvstændigt Erhverv.

Naar Ægtefolk, hvis Ægteskab ikke er endelig ophævet, leve udskille fra hinan
den, skal den Understottelse, der ydes Hustruen, kunne begrunde Hjemsendelsen af 
hende, men derimod ikke af Manden.

Ligesom Meningsulighed mellem Opholds- og Forsorgelsesdistriklel om, hvor vidt
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Belingelseme íor en Hjemsendelses Iværksættelse foreligge, vil være at afgore efter 
Reglerne i nærværnde Lovs § 70, saaledes skulle de dEr nævnte Myndigheder, hvor 
særlige Omstændigheder tale derfor, saasom at den trængende i de sidste 2 Aar 
har hnít fast Bopæl i Distriktet uden at have nydt Fattigunderstøttelse, kunne be
stemme, at han ikke mod sin Vilje kan hjemsendes.

Dersom den, der nyder vedvarende Understottelse i sit Forsorgeísesdislrikt, tager 
(Jphold i el andet Distrikt uden Samtykke af begge Distrikters Fattigbeslyrelse, er 
OpholdsdislrikleL berettiget lil aL lade ham hjemsende, og de det ved saadant Op
hold og Hjemsendelse paadragne Udgifter blive al erstalle aí Forsorgelsesdislriklet 
med deres fulde Belob.

Bíirn, som efter Bestemmelsen i § 38 sidste Stykke, ere forsorgelsesberettigede
i et andet FatLigdistrikt end deres Moder eller Stedmoder, kunne, saalænge hun eller 
hendes Mand lever, ikke íordres hjemsendle Lil Forsorgelsesstedet, men blive i 
Trangstilfælde at understolte af Forsorgelsesdislriklel med et Pengebidrag, som fast
sættes af Opholdsstedets Overovrighed.

64 Forinden en trængende hjemsendes fra Opholdsstedel lil det erstatningsplig- 
Lige Fattigdislrikt, biir sidstnævnte underrettes om, naar Hjemsendelsen linder Sled, 
og paa hvilken Maade den iværksættes. Hjemsendelsen skat stedse ske paa den efter 
Omstændighederne billigte Maade, saa vidt muligt til Fods.

65 Ved Hjemsendelsen af en trængende bliver det al paase, at han er forsynel 
med de fornodne Beklædningsgenstande, at han ikke er befængt med Fnat eller 
andre smitsomme Sygdomme, saml al hans Helbredstilstand ikke er til Hinder for, 
at Hjemsendelsen iværksættes.

06 Modsætter den trængende sig Hjemsendelsen, er Faltigvæsenel bereltigel til al 
kræve Politiels Bistand til dens Iværksættelse.

07 Udgifterne ved trængendes Hjemsendelse, derunder indbefattet Udgifter til 
Beklædningsgenstande og Bevogtning, blive med de i denne Paragraf saml §§ 12, 63 
og 6tt angivne Undtagelser al afholde med en Fjerdedel af det afsendende Distrikt 
og tre Fjerdedele af Forsorgelsesdislriklet. Sker Hjemsendelsen fra Udlandet, ud
reder Forsorgelsesdislriklet hele Udgiften ved Forsendelsen fra Landets Grænse. 
Hvor Forsendelen omvendt sker til el Sled, hvorfra Erstatning ikke kan erholdes, 
udredes Forsendelsesudgifterne af Amlsreparlitionsfonden.

08 Personer, der skulle loslades efter udstaael Straf i Thorshavn, ville, naar de 
befindes erhvervsltise og begære Futtighjælp, af Landfogden være al hjemsende lil

cres Forsorgelsessted; for saa vidt saadauiie Personer ikke selv kunne afholde Ud
gifterne ved deres Hjemsendelse, har Forsorgelsesdislriklel at erstatte disse ined 
deres fulde Belob. Hjemsendelse fru Straffeanstalter udenfor Færoerne sker for 
Statskassens Regning,

6f> Fattigbestyrelsen paa el Sted, hvor cn Person er forsorgelsesberetiigel, er plig
tig til paa dennes Begæring lil Brug i Udlundel al meddele ham Vidnesbyrd herom 
saavel som om, at han med Familie og, i Tilfælde af hans Dod, hans Enke og 
umyndige Born ville blive modtagne lil Forsorgelse i Forsorgelsesdislriklel, sua 
længe de ikke ere blevne Slalsborgere i en fremmed Slat eller i Udlandel have 
vundet Forsorgelsesret efler dettes Lov.

70 Meningsulighed mellem Faltigdistrikteme om de dem ifolge denne Lov i deres 
indbyrdes Forhold paahvilende Forpligtelser afgores af Amtmanden. Dennes Ken
delser kunne indankes for Justitsministeren, som overhovedet er den iiversle Myn
dighed i Fatligsager paa Færoerne. For sua vidl der ikke foreligger særlige Om 
stændigheder, kan suadan Indnnkning ikke ske senere end 6 Maaneder efter Ken
delsens Afsigelse. Viser det sig, al el Falligdlstrikl ved begaaede Misligheder er ble
vet befriet fra en sanune paahvilende Forsorgelsesbyrde, kan det af Justitsmini- 
slereti bestemmes, al paagældende Dislrikl desuagtet helt eller delvis skal bære 
Omkostningerne ved vedkommende trængendes fremtidige Forsiirgelse,

Dc af vedkommende overordnede Myndigheder i Medftir af denne Lov i Fat
tigsager trufne Afgorelser kunne ikke indbringes for Domsiolene.
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71 For saa vidt noget Medlem aí en Fatti"bestyrelse i sin Virksomhed som íaa 
dan gor sig skyldig i eí Forhold, der maa stilles i Klas>e med de i §§ 133, 134* og 
141 af almindelig borgerlig Straífelov af 10. Februar 1866i) ommeldte Embed sf or 
bi ydelser, kan han anses med Straf efler bemeldte Lov> § 114.

Kapitel J III . Om Udgifterne i Anledning a f særlige Trangstilfælde m. m.
72 2 } De Omkostninger, der udredes af det offentlige til Opdragelse, Underhold. 

Forsorgelse, Kur og Pleje for blinde, dovslumme, Idioter, sindssyge, Epilektikere. 
vanfore, lemlæstede, tuberkulose, skrofulose, Lupuspatienler, Patienter, der lider af 
Kræítsaar, Kræftsvulster og andre ondarlede Svulster, stammende, andre talelidende 
og Ganespaltepatienter betragtes ikke som Fatlighjælp, for saa vidt de paagældende 
er anbragt paa Statsanstalter eller paa dertil af Staten godkendte Anstalter eller af 
en saadan Anstalt under dennes vedvarendeTilsyn er anbragt hos private. Som 
Fattighjælp betragtes heller ikke offentlig Underslottelse, der ydes til ambulant 
Behandling aí Lupuspatienler eller Patienter, der lider aí Kræítsaar, Kræftsvul 
sier og andre ondarlede Svulster, ej heller offenllig Underslottelse, som ydes paa 
Grund aí Blindhed hos vedkommende irængende eljer hos dem, overfor hvem der 
paahviler ham (hende) fuld Forsorge] sesplígt, selv om Anbringelse i Henhold tíl 
nærværende Paragrufs 1ste Slykke ikke finder Sted, saafremt deri trængende op 
fylder de i I 2 a., b. og c- i Lov Nr. 58 af 13. Marts 19083) om Alderdomsunder- 
slóllelse til værdii/e trængende udenfor Faltigvæsenel fastsatte Belingelser med Hen 
syn til Værdighed, Saa længe en Person modtager Underslollelse i Henhold til Be 
stemmelserne i nærværende Paragraf, betragtes vedkommendes Erhvervelse af For- 
sorgelsesret i hans Opholdsdistrikl som hvilende.

73 Udgifterne til Kur og Pleje af Personer, der som lidende aí venerisk Sygdom 
ere blevne lagne under Kur for offentlig Regning i Henhold til Forskrifterne i Lov 
om Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse aí 
10. Aprit 1874,•*) ud redes af Amlsrepartitionsíonden.

Udgifterne ved Behandling af andre smitsomme Sygdomme, der lages under of
fentlig Behandling, udredes, íor saa vidt an gaar Lægehjælp, af Amlsrepartitions- 
fonden, medens alle andre Udgifter, saasom tíl Medicin, Lægens Befordring o. s. v. 
udredes af Dislriktels Falligvæsen, naar vedkommende ikke selv er i Stand lil at 
afholde dem, Saadan Hjælp bliver ikke at betragte som Fattighjælp.

745) Naar en her i Landet forsorgelsesberetliget Person, der som Medlem af en 
Sygekasse har anodtaget Underslollelse af bemeldte Kasse i Henhold til de for 
samme gældende Regler, uden ved Siden heraí at have oppebaaret Faltigunderslol- 
lelse, efler Sygekassehjælpens Ophor er eller indenfor de næsle 12 Maaneder bliver
— trængende til UnderstoLtelse og Trangen er begrundet i Sygdom eller í, at den pua 
gældendes Erhvervsevne som Folge af Sygdom er væsentlig forringet, skal den 
Hjælp, der i Anledning af vedkommende Trangstilfælde aí hans Opholdsdistrikl 
ydes ham lil Kur og Pleje eller til hans og Families nodvendige Underhold, ikke 
belragles som FaUighjælp, for saa vidl den ikke t Omfang skiinnes al overstige 
den ham af Sygekassen i Lobel aí det Regnskabsaur, i hvilket Sygekassehjælpen 
er ophorl, og de lo forudgaaende Regnskabsaar ydede Underslollelse. Fattighjælps 
Virkning skal ligeledes bortfalde med Hensyn lil Hjælp, der pua Grund af Syg 
dom udredes af del offenllige lil Kur og Pleje af en her í Landet forsorgelsesberel 
tigel trængende, der kun fore Bevis for, al han i de sidsl íorlobne 3 Aur ikke hur 
opfyldt og stadig ikke opfylder Helbredsbetingelserne for at optages som 
nydende Medlem í en anerkendt Sygekasse, jfr. § 7, 2del Stykke, i Anordning om 
anerkendte Sygekasser pua Færoerne af 30. December 1921 .'*) Del samme gælder

1) § §  151 og 155 í nugæ ldende Straííu lov.
3)  Sanledes som denne ur ntfatlct ifólgt: Lov Nr. 310 af 17, D ecem ber lí>2l, jfr . ogsuu An 

ordning 249 30, Scpr, 1924.
8)  Nu Lov Nr. '16 of 31, Marts 1949 om Aldersrente.
■*) Opliævet ved Lov Nr. 81 af 30, Mnrts 1906.
6)  Saaled es som denne er o ffa tte l ilo lge Lov Nr, B7 a f 17, M arts 1922.

Nu A nordn. Nr, 59  nf 21. Febr. 1930,
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med Hensyn lil Omkoslninger, der paa Grund af Sygdom udredes af det offentlige 
til hans og Families nodvendige Underhold, dog kun for et Belob, der ikke oversti
ger, hvad der vilde have tilkommet ham i Henhold til Lov om Invalideforsikring 
ul 6. Maj 1921,l ) Kommunalbestyrelsen er til enhver Tid berettiget li) ved Læge- 
allcsl, der betales af Kommunen, at fordre godtgjort, at vedkommende ikke opfyl
der Helbredsbelingelserne for at oplages som nydende Medlem i en anerkendt Syge
kasse. F r den i Henhold til foranstaaende Bestemmelser understottede ikke forsiir- 
gelsesberettiget i Opholdsdislriklel, har detle Krav paa at erholde de anvendte Be- 
kosininger refunderet efler de for Refusion af Fattighjælp gældende Regler, Saa 
længe en Person modtager Underslollelse i Henhold lil Bestemmelserne i nærværende 
Paragraf, betragtes vedkommendes Erhvervelse af Forsorgelsesret i hans Opholds- 
distrikt som hvilende.

75 Naar i Danmark hjemmehiirende Sofolk forlise paa Færoerne og savne Mídler 
lil at hjælpe sig selv frem, skal Landfogden drage Omsorg for, at de erholde fri 
Hjemrejse, derunder indbefattet Kosl og Kostpenge, samt de nodvendige Klæd
ningsstykker. De hertil medgaaede Omkostninger blive, for saa vidt de ikke skulle 
dækkes af Rederiet eller Bjergningsmassen, at afholde af Slalskassen; den Sofolkene 
saaledes ydede Hjælp bliver ikke at betraglc som Fattighjælp.

Kapitel IX . Om Lovens Ikrafttræden og Omraade saml om Ophævelse a f ældre 
I.ovh es lemmelser.

76 Denne Lov træder i Kraft den 1, Januar 1896. Ved dens IkraftLræden ophæves 
Lov om Fattigvæsenel paa Færoerne af 22. Marls 1855 Lov om Erhvervelse of For
sorgelsesret i Fulligdistriklerne i Færo Amt af 16. Februar 1856, Lov af 9. Februar 
1883 om Ændringer i Lov om Fattigvæsenel paa Færoerne af 22 , Marts 1855 samt 
nlle andre hidtil gældende Lovbestemmelser, Anordninger o. s v., der ere i Strid 
med iiærvæTende Lov.

77-) De i det ovrige Kongerige og paa Island ftidle Personer, som paa Færoerne 
blive trængende til Faltigforsorgelse, skulle være berettigede til at erholde saadan i 
det Fatligdislrikt, hvor de, efler at have opnaael henholdsvis 18 og 16 Aars Alder, 
sidst have hafl Ophold af den i § 32 i ovrigt ommeldle Beskaffenhed i henholdsvis
5 og 10 Aar. Den Del af Udgifterne ved trængendes Hjemsendelse, der i Medfór 
uf § 67 ellers skal afholdes af den afsendende Kommune, bliver i de Tilfælde, hvor 
Hjemsendelsen sker fra det ovrige Kongerige til et forsorgelsespligtigi Faltigdistrikt 
paa Færoerne, at afholde af delle, ligesom omvendt Hjemsendclsesudgifterne, naar 
Hjemsendelsen sker fra Færoerne til del ovrige Kongerige, blive i del hele at bære 
a( den forsórgelsespligtige Kommune der,;t) Samme Regel gælder under Forudsæt
ning af Gensidighed med Hensyn li! Island. Opstaar der Tvistighed mellem el Fat- 
ligdislrikt paa Færoerne og cn Kommune i det ovrige Kongerige eller paa Island 
angaaende Forsðrgelsespliglen, bliver Sagen i forniidenl Fald al afgóre ved For
handling imellem Just i Isinin isteren og henholdsvis Indenrigsminisleren eller Mini
steren for Island.

1. April 1896 LOV (NR. 51) OM KUNDGØRELSE AF LOVE OG ANORD 
NINCER PAA FÆRØERNE.

I 1) Kundgiirelsen paa Færoerne af Love og kongelige og ministerielle Anordninger, 
under hvilket Navn de end maatle udstedes (Anordning, Aabne Breve, Bekcndlgorel- 
ser, Kundgbrelser, Plakater, Reglementer, Regulativer, Instrukser, Vedtægter o.s.v/) 
skal herefter ikke ske ved Tinglæsning i Syslerne, men derved, at den i den al
mindelige Lovlidende stedfundne Offentliggiirclse suppleres med en af Amlmanden 
foranstaltet Bekendlgurelse af de paagældende Loves og Anordningers Titel og Ud

l )  Nu Lov Nr. 147 af 31. Marls 1949.
s ) Jfr . Lov Nr. 205 a t  16, M aj 1950 om O phæ velse af dansk-íslnmísk Fnrliunifetov.
s)  J fr .  Forsorgsloven §  335.
■*) Jfr . raidl. Best. Nr. 2 af 9. M aj 1940.
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stedelsesdag i den til Optagelse af offentlige Bekendlgorelser pua Færoerne auto
riserede Tidende,

2 Ved det fiirste ordinære Ting i Thorshavn efter Kundgorelsen fremlægger So- 
renskriveren i Retten et Eksemplar af det Nummer af den nævnte Tidende, hvori 
Kundgorelsen cr sket, idet en Fortegnelse over de i samme bekendtgjorle Love og 
Anordninger tilfores Juslilsprolokollen. Det fremlagte Eksemplar af Tidenden forsy
nes med Fremlæggetsespanlegning og opbevares i Sorenskriveriets Arkiv som et Bi
lag til Juslitsprotokollen.

3 Den paagældende Lov eller Anordning træder, for saa vidt den ikke indeholder 
nogen herfra afvigende Bestemmelse, i Kraft overalt paa Færoerne 1 Uger efter 
den Dag, da det Nummer af den ovennævnte Tidende, hvori den bekendtgores, er 
udkommet.

4 Kancelliplakat om Anordningers Publikation paa Færoerne af 23. Marts 1813 
ophæves.

5 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1897.

1. Apíil LOV (NR. 52) OM FORANDRING I BESTEMMELSERNE OM AF
HOLDELSEN AF TING PAA FÆRØERNE

l i ) ---------------------

2 De nuværende Vaar- og Hostting bortfalde. Dog skal der for Vaago, Sando og 
Norderbernes Sysler holdes Vaarting i Maj eller Juni Maaneder, saafreml der 
inden Udgangen af Februar Maaned for Sorenskriveren er fremsat Begæring des- 
angaaende, og Amlmanden derhos skonner, at der navnlig paa Grund af Tings
vidners Forelse eller deslige cr Anledning lil Tings Afholdelse i Syslet. Tiden du 
disse Ting skulle holdes, fastsættes af Sorenskriveren. -

3 2 ) ------------------

Derhos bor i alle Sysler Sysselmanden aarlig paa hans ftirte Omrejse ved Grande
stævne lyse Fred over de i Syslet beliggende Steder, der skulle fredes.

25. Juni —  K. U. M. BEKENDTGØRELSE (NR. 95) ANCAAENDE NOGLE 
FORANDRINGER I LOV A F 1. MARTS 1851 OM OHDNÍNCEN A F SKOLE- 
OC UNDERV1SNINCSVÆSENET PAA FÆRØERNE, FOR SAA VIDT ANGAAR 
THORSHAVNS KOMMUNESKOLE. Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Uti- 
dervisningsvæsenel nedlagt allerunderdanigst Forestilling har del under 29. f. M. 
behaget Hans Majeslæl Kongen i Henhold til Lov om Ordningen af Skole- og 
Undervisningsvæsenet paa Færoerne af 1. Marts 1851 § 15 al ophæve den aller- 
hojcsle Resolution af 10. Februar 1879 angaaende nogte Forandringer i tjcmeldte 
Lov samL allernaadigst at approbere folgende Ændringer i na-vnte Lovs Kap. 1. B. 
samL C. §§ 22, 24, 29 og 32:

1 (i Sledel for Lovens § VI). Skolebornene inddeles efter deres Alder og Kund
skaber i Klasser, hvis Antal under nærmere Approbation af Ministeriel for Kirke- 
og l'ndervisningsvæsfcnet faslsaMtes af Skoledirektionen efter Skolekommissionens’1) 
Forslag. Bornene modtage daglig Undervisning efíer en af Skoledirektionen appro
beret Undervisningsplan,

2 (i Stedet for Lovens § 15 ), Lærerpersonalet skal være pligtigt lil ul undervise 
fra 5 indlil 6 Timer daglig, fordelle paa de enkelte klasser efter Skolekommissionens 
nærmere Bestemmelse,

3 (i Stedet for Lovens § 16, >) -
4 (i Stedet íor Lovens S 17). La>refugenc i Almueskolen cre :G) a) Religion, 

l>) Læsning saavel af dansk som af latinsk Tryk og Skrift, c) Skønskrivning. d) Ret

]) Bortfalden ved Anordn. 30 .Sept. 1924.
a)  1. Punktum  om Fredlysnin g iiurlig ved R cltrn  bortfalde! veil Lov Nr. 101 ul I. A pril 192B.
a)  Se  Lov Nr. 136, 27. Muj 1908 § 24.
4)  S c  IH! B ck. Nr, 27S  15. Nov. 1924, jf r .  Bek, Nr, 9  a f  10. Kctrr. 1948 uni Æ nd rin g  nf F e rie  

planen for Thorshavit Kom m uneskole (Lov 1854 §  1 6 ).
*') FiLrt)-k er nn optaget lifandt La:refai;ene ligesom i Bygduskuleme.
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skrivning (Diktat og for de fremmeligere Boms Vedkommende tillige Genfortæl
ling). e) Tavlcregning og Hovedregning. I) Danmarkshistorie, g) Geografi, h) Sang. 
i) For Drengenes Vedkommende Gymnastik om Vinteren, Svcimning om Somme
ren; Deltagelsen i Svommeovelserne skal dog fra Elevernes Side være frivillig. For 
Pigernes Vedkommende Haandgerning. j)  Om muligl gives lidt Undervisning i Teg
ning og Naturhistorie.

Ministeriet íor Kirke- og Undervisningsvæsenel vil efter Lagtingels Indstilling 
kunne paabyde Indíorclsen af nye Skolefag, kun at Undervisningstiden ikke kom
mer til at overskride 6 Timer daglig.

5 (i Stedet for Lovens § 18). Bornenes Fremgang prbves en Gang aarlig umiddel
bart forud for Paaskeferien ved en offentlig Eksamen, som afholdes i Skolekom
missionens Overværelse efler foregaaende offentlig Anmeldelse og Indbydelse til 
Bornenes Forældre, Værger eller Husbonder.

Efter Udfaldet af denne Prove opflylter Skolekommissionen efler Overlæg .med 
Lærerpersonalet Bórnene ifólge de dem meddelte Eksamenskarakterer fra dc lavere 
til de libjere Klasser og anviser dem hiijere eller lavere Plads.

Med de Biirn, som onskes antagne til Konfirmation, liar Sognepræsten forinden 
Konfirmationsforberedelsens Begyndelse at anstille en særlig Eksamination, paa 
hvis Udfald del beror hvor vidt han tror al kunne anlage dem til Forberedelsen.

De Biirn, der ere antagne til Konfirmationsforberedelse om Efteraaret og saaledes 
befundne at kunne udskrives af Sokoten, bor ikke desto mindre underkaste sig 
den forordnede Foraarseksamen.

Lister, der vise Eksamens Udfald, blive af Skolekommissionen at indsende til 
Skoledirektionen.

6 (i Sledet for Lovens § I9 .1) Undervisningen i Kommuneskolen meddeles uden 
Betaling til de Born, hvis Forældre eller Værger er hjemmehórende i Thorsliaviii. 
Kommune. For ethvert af de i Skolen i Henhold lil Lov uf 1. Marls 1851 § 13 in 
fine optagne Born kun forlanges en Betaling af 2 Kr. maanedlig.

7 (i Sledet for Lovens § 20 ). De Forældre, Værger eller Husbonder, som ikke 
lader deres Born eller Tyende besoge nogen Skole, hvor anordningsmæssig Eksamen 
afholde*. ere pliglige lil efter Tillysning fru Skolekommissionen i Avisen eller paa 
anden Maade ul lade dem mode ved den aarlige offentlige Eksamen i Kommune
skolen. For sau vidt de ved denne ikke godlgóre ut besidde alle de Kundskaber og 
Færdigheder, som jævnaldrende Biirn have opnaacl i Kommuneskolen, ville de være 
al henvise til Undervisning i denne.

De Forældre, Værger eller Husbonder som uden lovlig Grund lade deres i den 
offentlige Kommuneskole gaaende Biirn eller Tyende forsonnue samme, blive af 
Skolekommissionen at belægge med Mulkl, hvis Slorrelse ikke mua være under 10
0 .  og ikke over en Krone for hver forsoml Dug. De idómle Boder afsones ined 
impelt Fængsel, dersom de ikke slrttks belales.

For saa vidl de i Henhold til Lov af 1. Marls 1851 § 13 in fine optagne 
Bórn forsomme Skolen uden antagelig Grund, ville Forældre, Værger eller H u í - 
bonder være lignende Tvangsforanstaltninger underkastede, som i nærværende P a
ragrafs andet Slykke er udfbrl. Blive Forsommeberne sau hyppige, nt del maa 
antages, at dc andre Elevers Undervisning derved hæmmes, kunne de af Skole- 
kon missionen udvises af Skolen.

Skolekommissionen kan tillade, al de Born, som den ikke anser del for nódven- 
digt at tilholde lil fuldstændig Skolegang, kunne nbjes med at soge Skole et Par 
Gange om Maaneden for at vedligeholde, hvad de have lært.

Elhvert Barn s k a l .  naar det har fyldt 15 Aar, fuldstændig udskrives af Sko
len, naur dets Forældrc eller Værge forlange del.

8 (Lovens § 12). I Behandlingen af Bornene have Lærerne at retle sig efler den 
Loven uf 1. Marls 1851 vedfojede Instruks, indlil en anden maatte blive approberet 
;:f Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenel.

i )  Som afÍDttcl ved Bek. Nr. 98 3. M aj 1927.

110



25. Juni 1896

91) (ti! Lovens §§ 22 og 24 ). I ndervisningen ved Kommuneskolen letles af mindst
2 Lærere og 1 Lærerinde, af hvilke Forsieltereren, der man have bestaaet Seminarist
eksamen eller cn med den ligestillet Eksamen, beskikkes af Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvæsenet,-) medens det ovrige Lærerpersonale, der skal have be- 
staael den under 9. Februar 1871 af Ministeriel íor Kirke- og Undervisningsvæse- 
nel befalede Eksamen for Almueskolelærere paa Færoerne, beskikkes af Skoledirek
tionen. Forinden Beskikkelsen sendes de indkomne Ant-ogninger af Skoledirektio
nen lil Byraadel. Dette indstiller derefter i el Mode, efter at Skolekommissionen 
er hort, tre af Ansogerne til Skoledirektionen, der blandl de indstillede kalder den, 
?orn den finder mesl skikket til Embedel, saml meddeler ham Kaldsbrev,

103) (jfr. § 27 og Lov om Byen Thorshavns kommunale Styrelse af 27. 
Maj 1908 § 2 4 ), Skolekommissionen har aarlig ved Regnskabsaarets Udgang at 
aflægge Regnskab over Skolernes Indlægler og Udgifter i det forlóbne Aar. Delte 
Regnskab affatles af Skalens Kasserer, der vælges af og blandt Kommissionens 
Medlemmer. Kassereren har derhos al indkræve Skolepenge (smlgn, § 6) og Skole- 
mulklcrne (smlgn. § 7) samt at udbetale Skolens Udgifter, hvortil den fornodne 
Sum udbetales ham af Kommunekassen, Regnskabet indsendes inden Kalender- 
uarets Udgang gennem Landfogderíet lil Revioion og Decision sammen med Kom
muneregnskabet. Endvidere indsendes lil Borgerrepræsentationen el Overslag over 
den paaregnede Indlægl og Udgifl for del kommende Aar inden hvert Aars August 
Mua.ieds Udgang.

l t  (i Stedel for Lovens § 29). Skolekommissionen samles i del mindste een Gang 
mauncdlig og ellers saa ofte Formanden eller Flerlallet af dens Medlemmer anser 
det nðdvendigt; ved dens Samlinger indfórcs Forhandlingerne af Formanden i en 
Protokol. Skolekommissionen kan tilkalde en eller flere af Lærerpersonalet, naar 
■tnadant anses forniidenl, som Raadgivere, men uden Stemmeret.

12 (til Lovens § 3 2 ). La:rerne ved Skolen skulle aí Kommunen aflægges med fol
gende Limninger:-*)

1. Forslelæreren han skal tillige være Degn og Kirkesanger ved Thors- 
havns Kirke og nyder derfor de hermed forbundne Indlægler.

2. Andenlæreren han skal være pliglig lil ved forefaldende Vakante aí 
ovrrtage Stillingen *om Klokker ved Thorshavns Kirke og skal da derfor nyde de 
hermed forbundne Indtægter.

3. Lærerinden —
13 (jfr. Lov af 16. Februar 18(56 § 1, 2. Slykke). Foruden de i denne Reso 

lution bestemle Skolepenge 05; Boder henlægges til Skolen, indtil en endelig Adskil
lelse af Skoiefondens Kapitaler kan finde Sled, af bemeldte Fond cl aarligl Tilskud 
af >10 Kr.

25. Febr. 1897 JUSTM. BEKENDTCØRELSE (NR, 26) ANGAAENDE FOR
SKELLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE KARANTÆNEVÆSENET PAA 
FÆRØERNE.

l r’ ) Ethvert til Færoerne kommende Skib, soni finsker Forbindelse med Land, 
skal være forsynet med behorigt Sundhedspas. Ankommer Skibet fra udenrigsk 
Havn, skal Sundhedspassct indeholde Oplysning om, hvor vidt nogen smitsom epide
misk Sygdom er herskende paa det Sted, hvorfra Skibet er afsejlet eller blandl 
Skibets Besætning, og skal delle være hekræftel af den danske Konsul, eller, hvor 
ingen saadan er ansat, af Øvrigheden paa Sledet.

Hvis Skibet hefindes ikke at være forsynet med behorigt Sundhedspas, eller hvis

1) Sotn ændret ved Bek, Nr. 35 uf 16. Nov. 1944.
2) Nu Skoleinspektor, der udllttvnus aí Kongen ifiilge Lov Nr. 199 a( 12. Apr. 1949.
8) Ifiilge Lov Nr, 126 af 27. M aj 1908 § 24 er Skolen* Kas c. og Regnskabsvæsen overguaet 

(il Byraadel.
*) Se  nu Lav Nr. 199 af 12. Apr. 1949.
r>) Ved Lov Nr. 342 af 23. Dec. 1932 afskaffes Sund hed-pas,
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det ved Ankomsten bar, elier pna Hejsen har liafl syge eller dode om Bord, er 
vedkommende Øvrighed beretligel Lil al anstille den fornodne Undersogelse, navnlig 
ogsaa af Besætningens Sundhedstilstand, og er Skibsforeren forpligtet til i det hele 
aL holde sig de Forskrifler eflerretlelig, som af Øvrigheden gives for at forebygge, 
at smitsomme Sygdomme indfores.

2 1) AUe til Færoerne saavel fra Udlandet som fru Indlandet ankommende Skibe 
skal, forinden de besejícr andre Havne paa Øerne, anlobe en af de eftemævnte 
Klareringshavne: Kvannesund pna Videro, Klaksvig pau Bordo, Fugleíjord, Andc- 
fjord, Fundingsfjord, Kongshavn og Ejde og Gote paa Østero, Thorshavn, Vesl- 
manhavn og Kollefjord paa Slromo, Midvaag, Sorvaag og Sandevaag pau Vaago, 
Sand pau Sandii, Kvalbo, Trangisvaag og Vaag paa Suderii.

Mellem disse Havne har Skibsforeren frit Valg, men vælges en Havn, hvor ingen 
Læge er bosat, vi] i saadanne Tilfælde, i hvilke Lægeundersøgelse kræves, jfr. §§
1, 3 og 4, Forbindelse med Land ikke blive tilstedet, forinden saadan Undersogelse 
har fundet Sled paa Skibets Foranstaltning og Bekostning enten ved en tilstede
kommen Læge eller efler Afgang lil en Havn, hvor en Læge er bosal. Læger fin
des for Tiden kun i Thorshavn og Veslmanhavn pao Slriimó, Trangisvaag paa Su
dero og Vaag (Klaksvig) paa Bordii.2)

3 Skibe, som ankomme fra et Sled, hvor ifolge derom udstedt Bekendlgorelse 
asiatisk Koleru, Bornekopper, eksanlematisk Tyfus eller andre Sygdomme, paa hvilke 
Bestemmelserne i Loven af 8. Januar 1872 maalle blive bragle lil Anvendelse, an
tages at herske epidemisk, skulle, forinden de anlobe Havnen, hejse Kurantænc- 
flaget eller i Mangel af samme et hvidt Flag paa Slortoppen, hvormed de blive 
liggende, indtil nærmere Forholdsregler gives.

Det samme gælder om Skibe, som ankomme fra andre Sleder, naar nogen om 
Bord paa samme er eller paa Hejsen har været angreben enlen af de forannævnte 
Sygdomme eller af Mæslinger eller Skarlagensfeber, eller naar Skibet har eller paa 
Rejsen har haft Lig af saadanne om Bord.

4 Fra de i § 33) ommeldle Skibe maa ingen af de om Bord værende Personer 
(Tassagerer eller Besætning) landsættes,Forinden Skibel ved Sundhedspolitiets For
anstaltning er blevet understigl af vedkommende DMriklsla-ge.

Findes det ved Lægcundersogelsen, al Skibel har eller paa liejsen har haft mis
tænkelige Sygdomstilfælde (syge eller diide) om Bord, eller al dels Sundhedsforhold 
i del hele giver Anledning til Frygt Jor Smilles Indbrigelse, bliver Skibet slrak^ 
at henvise lil Thorshavn, og har Sundhedi-poliliel efler Skibels Ankomsl derlil, 
forinden nogen af de om Bord værende landsættes, ul Iræffe de fornodne Foran
staltninger med Jlensyn lil de syge samt (il de dodes Fjernelse íra Skibet suml 
deltes Renselse. Indlil disse Forunslullningcr ere lilciidcbragle, bliver Skibet al 
holde afsondret.

For den ommeldle Undersogelse tilkommer der Lægen en Kendelse 
af 1 Kroner for Skibe af indlil 60  Tons, 6 Kroner for Skibe af indtil 100 Tons og
10 Kroner for Skibe af over 100 Tons,'1) KendeLen lil La gen og Belalingen for 
hans Befordring lil og fra Borde saml Omkoslningernc ved ilandbragte syges Ilel 
bredelse og Skibels Rensning afholdes af Skibet, der hæfter for Betalingen og, for
inden nogen uF de om Bord værende lundsættes, har aL stille Sikkerhed for E r
læggelsen af dc det paahvilende Omkostninger. For Krigsskibes Vedkommende af
holdes Belalingen Lil Lægen af SluLskussen.

Er Lægen fraværende, kan Skibet aJ PoliliovriuJieden fritages for den paabudne 
Lægeundersdgelse, saafreml Skibets Fiirer ti! Stedels Øvrighed afgiver en. i en af 
Justitsministeriet foreskreven FormG > affutlcl Erklæring om. al han ikke har eller

' )  l .  S lk . ifm lrct, s in c í l  Ved Bek. Nr. 11 a f 12. Ja tt. 1932.
•) Nu ogsaa i Kongslmvn, F u g le fjo rd , E jd c , M idvaag, Sand  og Vaa«.
3)  I Bekendtgbrdstrns o ffic ie lle  T ek st Rtaar fe jla g tig  §  2.
■*) Æ n d ret ved An, Nr. 35  a l 26. F cb r. 1935..

S e  B ek . 16. O ktober 1879.
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paa Rejsen har haft syge eller dode, derunder dug ikke indbefattet tilskadekomne, 
om Buid.

5 Saa snart Skibet er indkommet i en aí de i § 2  nævnte Havne, og íorinden der 
haves noget Samkvem med Indvaanerne eller nogel udlosses aí eller indlades i Ski
bet, har Skibets Forer at begive sig i Land og melde sig i Thorshavn hos Land- 
íogden og i de ovrige Klareringshavne hos vedkommende Sysselmand eller, hvor 
Sysselmanden ikke bor paa Stedet, hos den der ansatte Kuruntænebetjent, og for 
dem forevise Skibets Papirer samt meddele den Forklar4tng, som li! Úndersogelse 
aí Skibels Sundhedstilstand maalte blive ham affordrel, jír. § I ,

Landgangen skal, naar ikke Forholdene lægger Hindringer i Vejen derfor, ske 
paa det Sted ved Strandbredden, som belegnes af en ved samme anbragt Flagstang, 
hvorpaa et gult Flag (Karanlæneflug) hejses, naar Skibet er under Opsejling.

6 Naar den i §§ 4  og 5 omhandlede Undersogelse har fundet Sted, og de For
anstaltninger ere trufne, hvortil den maatte have givet Anledning, \Í1 der af ved
kommende Øvrighed blive meddelt Skibet et Sundhedsbevis, som hjemler Skibet 
Ret lil paa samme Rejse al have Samkvem med hvilken som helst anden Havn 
paa Færoerne.

I hver Havn, som Skibet derefter anlober, har Skibsforeren, under Iagttagelse 
af, hvad der er foreskrevet i § 5, straks efler sin Ankomst at melde sig hos Stedets 
Øvrighed eiler Karantænebetjent og íor denne forevise Skibets Papirer og det om
meldte Sundhedsbevis, som hver Gang bliver at forsyne med Paategning om Fore
visningen.

7 Fremmede Fiskerskibe have med den i næn ærende Paragrafs 2. Stykke om
handlede Undtagelse , hver Gang de anlobe en Havn1) paa Færoerne for Eftersyn 
af Skibets Papirer at erlægge tit vedkommende Øvrighed etler Karantænebetjent 5 
Øre pr. Ton af Skibets Drægtighed, hvorom Paategning meddeles Skibets Folke- 
liste.

Soger et fremmed Fiskerskib Havn paa Grund aí huardl Vejr, uden at nogen 
iblandt Besætningen gaar i Land eller har Forbindelse med Indvaanerne, er Skibs
foreren ikke forpligtet til at begive sig í Land og forevise Skibspapireme, om Ski
bet end ligger til Ankers, indtil del uden Fare kan gaa ud igen.

8 Skulde noget Skib, forinden det bar anlobet en af de anordnede Klarerings- 
havne, jfr, § 2, formedelst Storm eller aí anden Aarsag blive nodiaget lil at soge 
ind i en anden Havn paa Færoerne, bliver der af Skibsforeren med Hensyn til hans 
Forpligtelser overfor Karanlæneopsynet at forholde efter de i § 3, § 4  forste Stykke 
samt § 5 indeholdte Regler, alt efter som Skibet er at anse som mistænkeligt eller 
ikke. Skibsforeren har derhos i et og all al rette sig efler de Forholdsregler, som 
gives af Stedets Karantænebeljent etler vedkommende Sysselmand, naar denne maatte 
komme til Stede, og har navnlig, saa snart det lader sig gore, at begive sig lil den 
Klareringshavn, hvortil Skibet er besleml, eller hvortil del af Karantæneopsynet 
bliver henvist.

0 Overtrædelser af foranforte Besíemmelser etler af de i Henhold tit somme givne 
Paalæg straffes, íor saa vidt ikke hojere Slraf i Medfor af den almindelige Lov
givning er íorskyldl, med Boder i Overensstemmelse med de angaaende Karantæne
væsenet paa Færoerne gældende Forskrifter, jfr. Forordningen angaaende Karan- 
lænevæsenet af 8. Februar 1805 § 39, Lov ocn Ophævelse af den kongelige Enehandel 
paa Færoerne aí 21. Marts 1855 § 11, Lov om Foranstaltninger til at forhindre 
den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m, m. af 8. lanuar 1872 § 6 saml 
Lov Dm fremmedes Fiskeri under Færoerne aí 23. April 1881 § 3.

10 Justitsministeriet.-, Bekendtgorelse af 27. Februar 1882 indeholdende forskel
lige Bestemmelser vedrorende Karunlænevæseiict paa Færoerne ophæves.

I I  Et Aflryk af nærværende Bekendtgorelse, om fornodent med engchk Oversæt
telse, bliver af Karantæneopsynet paa Færoerne al afgive lil enhver Skibsforer, 
som ikke dermed er forsynet.

>) Jfr . Justin. Skr. 10. Morls 1B63.
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25. Febr. JUSTM. INSTRUKS (NR. 27) FOR KARANTÆNEBETJENTE 
PAA FÆRØERNE.

1 De paa Færoerne ansatte Karantænebetjente, der beskikkes af Amtmanden efter 
Indstilling af vedkommende Sysselmand, have hver for den Havn, for hvilken de 
ere ansatte, noje at vaage over, at de Bestemmelser overholdes, som ere givne for 
at afværge, at smitsomme Sygdomme indfores til Øerne.

2 Paa hver Plads, hvor en Karantænebetjent er ansat, anbringes en Flagslang paa 
et iojnefaldende Sted ved Strandbredden, hvor Baade kunne lægge til Land, og har 
Kurantænebetjenlen, hver Gang noget Skib, som ikke paa Færoerne er stationeret 
til Kystfart eller fra og ved Øerne driver Fiskeri, ses at være under Opsejling, pna 
Flapstangen al hejse et gult Flag (Karanlæneflaget), for derved at tilkendegive, 
hvor Skibets Forer har at indfinde sig for at forevise Skibets Papirer og meddele 
Forklaring angaaende Skibets Sundhedstilstand.

3 Forpligtelsen til at begive sig i Land og melde sig hos Karantæneopsynet paa
hviler Foreren af ethvert Skib, som ikke befinder sig under de Forhold, som om
handles nedenfor i §§ 6 og 7, og som ikke er stationeret lil Kyslfart paa Færoerne 
eller derfra driver Fiskeri i Farvandet omkring Øerne.

Anmeldelsen skal linde Sted, saa snart Skibet er indkommet i Havnen, og for
inden der fra Skibet haves Samkvem med Indvaanerne, eller noget udlosses aí eller 
indlades i samme, og skal den foretages, hver Gang Skibet anlober Havnen, om 
dette end sker flere Gange paa samme Rejse.

4 Kommer Skibet fra en færosk Klareringshavn og fra vedkommende Øvrighed
—  i Thorshavn Landfogden, i de ovrige Klareringshavne Sysselmanden eller paa

hans Vegne Karantænebetjenten —  medbringer behorigl Sundhedsbevis, og der efter 
Skibsforerens Forklaring ikke senere paa Skibet er forekommet noget mistænkeligt 
Sygdomstilfælde, tilstedes der Skibet Forbindelse med Land.

Om Forevisningen af Sundhedsbevisel har Kurantænebetjenten hver Gang al 
meddele delte Paategning.

51) Hvis Skibet ikke forinden har anlobet en færosk Klareringshavn og saaledes 
ikke er forsynet med noget af Øvrigheden udstedt Sundhedsbevis, bliver det af Ka- 
rantænebelj enten al henvise til en af efternævnte Havne: Kvannesund paa Videro, 
Klaksvig paa Bordo, Fuglefjord, Andefjord, Fundingsfjord, Kongshavn og Ejde 
og Gole pna Østero, Thorshavn, Vestmanhavn og Kollefjord paa Stromo, Midvaag, 
Sorvang og Sandevaag paa Vaago, Sand paa Sando, Kvalbo, Trangisvaag og Vaag 
paa Sudero, all under Forudsætning af, at Skibel ikke efler Skihspapirernc eller 
Skibsforerens Forklaring er at anse som mistænkeligt, jfr. § 6.

Forbindelse med Land maa for disse Skibes Vedkommende kun finde Sted i 
Nodstilfælde, saasom naar Mandskabet paa Grund af Storm nodsages til at for
lade Skibet, eller det af Mange! paa Vand og Fodemidler eller formedelst andet 
Uheld nodes til al sijge Hjælp.

6 Den i § 3 indeholdte Regel, at Skihsforercn straks efter sin Ankomsl har at 
melde sig i Land for Karantæneopsynet, kommer ikke til Anvendelse:

n. paa Skibe, som ankomme fra el Sted, hvor ifiilge derom udstedt Bekendtgorelsc 
asiatisk Kolera, Bornekopper, eksantemulisk Tyfus eller andre Sygdomme, paa 
hvilke Bestemmelserne i Loven af 8. Januar 1872 maatte blive bragte til Anvendelse, 
antages at herske epidemisk, og

b. paa Skibe, selv om de ankomme fra andre Sleder, naar nogen om Bord paa 
samme er eller paa Rejsen har været angrebet enten af en af de under Litr. a) 
nævnte Sygdomme eller af Mæslinger eller Skarlagensfeber, etler naar Skibet har 
eller paa Rejsen har haft Lig af saadanne om Bord.

I disse Tilfælde paaligger det Skibsforeren, forinden Skibet indkommer i Hav
nen, at hejse Karantæneflaget eller i Mange! af samme et hvidt Flag paa Skibets 
Stortop, og har Karantænebetjenten da snaresl muligt ut begive sig ud lil Skibet

*) 1. Stk. ændret senest vctl Bek, Nr. 12 a f 12. Ja n . 1932.
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og fra Ðnaden of fordre Skibets Forer Forklaring om hans og Skibets Navn, hvor
fra det kommer, samt om Skibets Sundhedsforhold i det hele.

Fremgaar det af Skibsforerens Forklaring, at Skibet har eller paa Rejsen har 
haít Sygdomstilfælde (syge eller dodel om Bord af den ovennævnte Art Litr. b 
har Karantænebeljenten straks at henvise Skibet til Thor-havn; i andet Fald Litr.
a) enten til denne Havn eller til en anden af de i Instruksens § 5 nævnte Havne 
efter Skibsforerens eget Valg, dog al det vil være at betyde denne, at der i ved 
kommende Havn, inden der tilstedes Skibet Forbindelse med Land, vil blive for
langt Lægeundersogelse, som, hvis han vælger en Havn, hvor ingen Læge er bo
sat, maa ske ved en paa hans Foranstaltning og Bekostning hidkaldt Læge. Karan 
tænebetjenten har derhos uopholdelig at tilstille Sysselmanden fornoden Anmeldelse 
om det passerede, for at denne kan træffe saadanne yderligere Foranstaltninger, 
som efter Omstændighederne maatte anses nbdvendige.

For ovrigt er det en Selvfolge, at der fra tuadanne Skibe íkke kan tilstedes For
bindelse med Land undtagen i Nódsliifælde, jfr . § 5, og da under Iagttagelse af 
den Forsigtighed, som Forholdene tillade.

7 Naar et fremmed Fiskerskib soger Havn paa Grund af haardt V ejr, uden at 
nogen iblandt Besætningen gaar i Land eller har nogen Forbindelse med Indvaa 
nerne, er Skibsforeren ikke pligtig at foretage den í § 3 omhandlede Anmeldelse 
for Karantæneopsynet, om Skibet end ligger tíl Ankers, indtil det uden Fare kan 
gaa ud igen.

8 Hver Gang fremmede Fiskerskibe anlobe en Havn1) paa Færoerne, uden at det 
i § 7 omhandlede Tilfælde foreligger, have de for Eftersyn af Skibets Papirer 
al erlægge 5 Øre pr. Ton af Skibels Drægtighed, og har Karantænebetjenten at 
meddele Skibets Folkelíste Paategning om, at Eftersyn har fundet Sled, og ul det 
befalede Gebyr deríor er betalt. Gebyrel tilfalder Karanlænebetjenten.

9 Del paaligger Karanlænebetjenten al fore Tilsyn med, ut J e r  fra Skibe, som 
indkomme i Havnen, ikke forelages nogen Udlosning af Varer, der ere afgiftsplig- 
tige efler Lov om forskellige Skalter og Afgifter paa Færoerne uf 30. Marls 1892 
§ l 2) (Vin, Brændevin, Spiritus, spirituose Drikkevarer og 01 af enhver Slags), 
medmindre der forevises Allesl fra Landfogden eller vedkommende Sysselmand for, 
at der allerede er betalt Afgift af de paagældende Varer i Henhold til den nævnte 
Lov. Ligeledes har lian at fore Tilsyn med, at der ikke fra Skib drives Handel umid
delbart med Beboerne, uden at den ved nævnle Lovs § 15 befalede Kendelse er 
belalt.

10 Saavel i de i §§ 6 og 9 omhandlede Tilfælde som naur Karunlænebeljenleu i 
ovrigt finder en Anmeldelse for Øvrigheden nodvendig, er han til dens Befordring 
berettiget til al forlange den fornodne Skyds udsat for Skydskassens Regning.3) 
Ligeledes er Karanlænebetjenten beretiigcl lil al benytle offentlig Skyds, naar hun 
med Baad begiver sig ud til de ankomne Skibe, saavel i de i § C nævnte Tilfælde, 
som naar han ellers liS Varelageisen af det ham overdragne Hverv dertil finder 
Anledning.

1 1  Under Udforelsen af de Kuranlænebetjeulen ifolge denne instruks paahvilende 
Forretninger har han som Tegn paa sin Stilling at bære del for Kurantænebetjente 
bestemte Skilt, Betjener han sig af Baadskyds, skul Baaden være forsynet med et til 
delle Brug anskaffet gull Baadflag, af hvilket han ligeledes kan betjene sig, nnar det 
paa Grund af Brænding eller af anden Aarsag maatte være nodvendigt at anvise den 
fra Skibet ankommende Baad en anden Landingsplads end den almindelige, jfr . § 2.

12  For saa vidt Sysselmanden ikke er bosal paa del Sled, hvor Skibets Klarering
i Overensstemmelse med foranslauende § 5 sknl foregaa, har den pua Sledel ansatte 
Karanlænebeljent med Hensyn til de Funklioner, som del overdrages hum at ud

!) j f r .  Ju stm . S k r . 10. M arts 1863.
* )  J í r .  nu L I. N r. 23  a f 11. F e íir. 1950 og L I, Nr. 11 a f 6, M arts 1951.

Skydspligten  er bortfoldcn ved Lov a í  17. M arts 1922,
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fore paa Sysselmandens Vegne, at forholde sig efter de Regler, som nu gælde eller 
senere maotte blive foreskrevne.

13 Instruks for Kuranlænebetjenle pan Færoerne af 27. Februar 1882 ophæves.

23. April LOV (K R .70) ANGAAENDE INDFØRELSE AF EN NY SKYLD
SÆ TNING AF JORDEJENDOMME PAA FÆ RØERNE M. M .i)

1 Den í Henhold til Lov om en ny Skyldsætning paa Færoerne af 29. Marls 1867 
§ S udarbejdede ny Jordbog for Færoerne Lræder i Kraft Olaidag 1899.2)

2 Fra den nævnte Dag aL regne bliver den i Jordebogen indeholdte Ansættelse af 
de enkelte Ejendomme til Normalmarker under Navn af Skattemarker at lægge til 
Grund ved Beregningen af alle Skaller, Afgifter og Ydelser i ofíenLlige Øjemed af 
det færoske Jordegods, saavel de, der for Tiden opkræves efler Marketal, som de, 
der i Fremliden maalle blive paalagle.

33) . . . .  -  -4 De aarlige Lejeafgifter til Statskassen*1) af Fæslegodsel svares fra den nævn Le 
Dag under eel med 7 Kr. 6 Øre af hver Skallemork, og índfæstningsafgiften ved 
Udstedelse af nye Fæstebreve med 5 Kr. 98 Øre af hver Skallemark.

Som Tillæg til den nævnle aarlige Lejeafgift udredes den Lejeforhøjelse, der er 
eller fremtidig maalle blive paalagl i Henhold til Lov orn Godtgorelse for udforte 
Grundforbedringer m. v. paa Stalens Fæstegods pua Færoerne af 12. April 1892/')

5 I Erstatning for de hidtil af nogle Fæstere i Nordstromo til Færo Amts Hospital 
erlagte Deputat af 60 Lam aarlig udreder Statskassen fra Olaidag 1899 et aarligt 
Belob af 360 Kr. til Hospitalet.*1)

6 Til Brug ved Opkrævningen af de i §§ 3 og |. omhandlede Skalter og Afgifler 
affalter Landfogden en Fortegnelse over Jorderne, hvilken skal give en Oversigt over 
de Posler i Jordebogen, der hore

a) til hvert Fæste (derunder ikke indbefattet Lejetroer),
b) til den bene filerede Jord i hvert Præstegæld (derunder ikke indbefattet Leje- 

trcíer),
c ) til Odelsjord og Lejetroer i hver Bygd.
Sy^elmændene skulle sognevis hver for sil Syssel affatle en Fortegnelse over 

Ejerne af Odelsjorden i Sysselet og Besidderne af Lejetroer sammesteds. Naar en 
Lodsejer —  eller hvis han er umyndig hans Værge bor udenfor Sognet, skal den 
pna^ældende paa Opfordring af Sysselmanden inden en af denne fastsat passende 
Frist opgive en i Sognet bosat myndig Person, der med Hensyn Sil Jorden skal re
præsentere Ejeren, hvis Navn dog \edfbjes Jorden, Hver Ejers eller Besidders Navn 
opfores særskilt og under Navnet den Del af hvert Tak-alion^nummer, som han ejer 
eller besidder, Ved hver Post opfbres del Belob, hvortil Lodsejerens Andel er ansat 
efter Jordebogen. Disse Belob sammenlægges og omsættes til Skallcmarker. Mulige 
Broker afrundes opefter til Hundrededele af Skaltemarker. De kommunale Forstan
derskabers og Sognekommissioners Medlemmer skulle \ære Sysselmændene behjælpe
lige med at lih ejebringe de ti! Fortegnelsens Affallelse fornodne Oplysninger.

Naar et Taksationsnummer, der ikke tidligere har været matrikuleret, ejes eller 
besiddes af flere, og Ijver enkelts Andel ikke íremgaar af Jordfortegnelsen eller af 
Jordebopen, skal Sysselmanden soge al tilvejebringe Lodsejernes Erklæring, eventuelt 
Overenskomst om, med hvilken Andel enhver af dem er lodlagen. Kan Overens
komst ikke opnaas, afgor Sysselmanden med Kendelse, for hvilken Andel enhver 
Lodsejer kal anse-, skattepligtig, hvilken Kendelse dog af enhver af de interesserede 
kan indankes for Landvæsenskommissionen.

7 De i § 6 omhandlede Nas neforlegnelser skulle efter forudgaaet Bekendlgorelse i

1) J f r .  Regi, Nr. 194 uf 25. Ju n i 192!!.
! )  J f r .  Ju stm , S k r. 27. O klober 1898.
5)  O p h av et %ed L I  Nr, 25 a f  17. Dec. 1948
l) Nu Fæ roernes Jordfon d
6) O phæ vet ved Lov N r, 174 a f 21. M aj 1937.
c)  B ortfald et ved Fin an slov en  1927 28, §  18. V I. r.

116



23. April 1897

hver Bygd fremlægges Lil almindeligt Eftersyn paa el passende Sted i Sognet i 1 
Maaned. Indsigelser mod Fortegnelsen fremsættes for Sysselmanden inden en Maaned 
efter Fristens Udlob og afgores ved hans Kendelse, der kan indankes for Amtmanden 
inden 6 Uger efler Afsigelsen, hvilken Klageren og eventuelt andre vedkommende 
skulle tilkaldes til at paahore.

Fortegnelserne rettes efter de afsagle Kendelser 05 benyttes derefter som Grund 
lag for Skatteopkrævningen.

8 t)
9 Naar Odelsjord eller Lejelroer skifter henholdsvis E jer eller Besidder, skal Mod

tageren, eller, hvis han er umyndig eller fraværende, hans Repræsentant ( jfr . § 6, 
2. Stykke) samt j sidste Tilfælde tillige Jordens Bruger, være pligtig til inden eu 
Maaned efter Afhændelsen al anmelde denne til det Medlem af Sognekommissionen 
— i Sogne, der udgore en selvstændig Kommune, Forstanderskabet som Kommu- 

unlforslanderskubet hertil bur at udvælge for hvert Sogn. Dette Medlem skal inden 
hvert Aars 1. April tilstille Sysselmanden Fortegnelse over de Í Sognet 1 Aarels Lob 
íoregaaede Ejer* og Besidderskifter. Paa Grundlag af de saaledes indganende An
meldelser berigtiger Sysselmanden sin Navnefortegnelse.

Undladelse af den i § 6, 2 . Stykke, omhandlede Opgivelse og de i denne Paragraf 
nævnte Anmeldelser og Indberetninger straffes med Boder fra 1 20 Kr., der til
falde Amtsíaltigkassen. Sager herom behandles for Thorshavns Vedkommende efter 
de almindelige Regier for offenllige Politisager, men for Landkommunernes Ved
kommende palitirelsvis efler Plakaten af 23. Marts 1813 af Sysselmanden. Paaanke 
kan ske til Amtets Overpolitiret,2) fra hvilken videre Appel ikke kan ske.

Sysselmændene indsende i Aaret 1900 og derefter hvert S. Aar til vedkommende 
Forstanderskaber en Fortegnelse, hvoraf det fremgaar, hvor mange Skattemarker 
enhver E jer (Besidder) í Sognet er pligtig at svare Skat af.

10 For Udarbejdelsen af Jordebogen og den i § 6 ommeldle Forlegnelsc tillægges 
der Landfogden et Monorar af 300 Kr., Sysselmændene i Sudero og Østero Sysler 
ligeledes eL Honorar af 300 Kr. hver, og hver af de ovrige Sysselmænd el Honorar 
af 200 Kr. Disse Honorarer medregnes til de i Lov om cn ny Skyldsætning paa Fær
oerne af 29. Marls 1867 § 12 omhandlede Matrikuleringsarbejder vedrorende Om
kostninger.

Til Dækning aí den Del af bemeldle, herefter i alt 17,065 K r. 78 Øre ndgorende 
Omkostninger, som i Henhold lil den anforle Lovbestemmelse skal godtgiires Jorde 
bogskassen of Odelsjorden, bliver der af hver Skatlemark ut betale 2 Kr., som er
lægges med en Femtedel Olatdag 1899 og en Femtedel Olaidag i hvert af de paafolg- 
ende 4  Aar.

18. Dcc. LOV OM RETTERN ES MEDVJRKN1NC T IL  OPTACELSE AF 
BEV IS I UDLANDET M. M. (se Anord. 21, Oktober 1898).

4. M aj 1898 KGL. RESOL.;l) hvorved bifaldes: 1. al der i Sledet for det nu- 
vairende Hjælpeapoiek, der nedlægges fra 1. Februar 1899, maa oprclles et selv
stændigt Apotek i Thorshavn: 4. al der fremdeles forbeholdes de paa Fær
oerne udenfor Thorshavn boende Læger Rel til al dispensere Medicin, dog saaledes 
ut de skulle være forpliglede lil at forskrive de af dem benyllede Medikamenter fra 
Apoteket i Thorshavn.

21, Okt. —  KGL. ANORDNING, HVORVED LOV OM RETTERN ES MED- 
VIRKNINC T IL  OPTAGELSE AF BEV IS I UDLANDET M. M. AF 18. DECEMBER 
1897 SÆ T T E S 1 KRAFT PAA FÆ RØERNE i uforandret Skikkelse fra den 1 . 
januar 1899 al regne.

1) O phæ vet ved L I. Nr. 25  ní 17. D ci', 1948 §  30.
2)  Nu li l  U nderretten , j l r .  Lov Nr. 17 4  a í 11. M a j 1935 P í. 1-ltt.
8) J f r .  L I. Nr. 14  a ( 28. M arls  1949 om A potckervæ senet.
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27. Okt. JUSTM . SK R., hvori i Anledning nf, at der under Forberedelserné 
ti) Iværksættelsen af Lov (Nr. 70) 2 á. April 1897 var opstaaet Tvivl om, hvorvidt 
Bestemmelsen i Lovens § 1 om, at den nye Jordebog »Iræder i Kraít Olaidag 1 899* 
c r  at forstaa snnledes, at den nye Skyldsætning linder Anvendelse paa de den nævnle 
Dng forfaldende Skatter og Afgifter lil Slat og Amtskommune, eller saaledes, at den 
forst skal anvendes paa de Olaidag 1900 forfaldende Skatter og Afgifter, - ud
tales, at Ministeriet tiltræder Amtets Opfattelse af den nævnte Bestemmelse, hvor
efter den er at forstaa paa den forstnævnte Maade.

4. Febr. 1899 INDM. SKR. {til Kjøbenhavns Magistrat), hvori efler Brevveks 
ling med Justitsministeriet udtales, at den ifolge Fattiglov for Færoerne af 10. April 
1895 § 57 og Fattiglov for det ovrige Kongerige af 9. April 1891 § 15 i det ind 
byrdes Forhold mellem de færoske Kommuner og i det indbyrdes Forhold mellem de 
ovrige kongerigske Kommuner gældende Regel, hvorefter Opholdskommunen kun 
kan forlange af Udgiften ved en trængendes Forsorgelse erstattet af den forsorgel- 
sespiigtige Kommune, ogsaa maa gælde i Forholdet mellem Kommuner paa Færoerne 
og Kommuner i det ovrige Danmark.

24. Marts —  LOV (NR. 'IS) OM TILV EJEBRIN G ELSE A F VEDTÆ GT FOR 
BENYTTELSEN AF VAND FRA THORSHAVN VANDVÆRK. De i Lov angaaende 
Staden Kjobenhavns og dens Grunds Forsyning med Vand fra de nye Vandværker 
af 30. November 1857 indeholdte Beslemmelser med Hensyn til uberettiget Brug 
og utilborlig Spild nf Vand kunne med de Forandringer, som de særegne stedlige 
Forhold maatte medfore. udvides til ogsaa at gælde for Thorshavns kommunale Vand
værk. De hertil sigtende Bestemmelser blive af Kommunalbestyrelsen at optage i en 
Vedtægt, der, forinden den kan træde i Kraft, maa være stadfæstet af Justitsminis
teren.1)

24. Marls —  STRANDINGSLOV (NR. 49) FOR FÆRØRENE.2 )
1. 1  Ved Strandinger udoves den Politiet tilkommende Myndighed af Sysselman

den, indtil Landfogden selv eller ved Fuldmægtig kommer til Stede.
2 Naar Skib cr strandet eller i Begreb med at strande eller fra Land ses paa anden 

Maade at være stedt Í Nod, hvorfra det ikke ved egen Hjælp kan redde sig, skal den, 
som bliver det var, hurtigst muligt derom underrette Sysselmanden, for saa vidt 
denne ikke selv er til Stede, og har herfor Krav paa passende Godtgorelse, der fast
sættes af Politiet.

Saa snarl Sysselmanden ved egen Iagttagelse eller efler Meddelelse har bragt i 
Erfaring, at el Skib er strandet eller udsat for al strande, skal han uopholdelig begive 
sig til Strandingssledet samt snaresl muligt sende Melding derom til Landfogden. 
Denne har derefler medmindre hans Tilsledekomst skonnes al være uden al Betydning, 
eller at være forbundet med uforholdmæssig Bekostning, uopholdelig enten selv eller 
ved Fuldmægtig at begive sig til Strandingssledet.

Naar lost Gods, Vrag eller Vragstykker inddrive pun Forstranden, har Syssel
manden, saa snart han faar Kundskab derom, saafremt det inddrevne skonnes at 
have en Værdi af over 2 Kroner, at giire Indberetning lil Landfogden, hvorhos han 
bor drage Omsorg for. at Godset snarest muligt bringes i Sikkerhed. Landfogdens 
Tilsledekomst lidfordres ikke, naar Værdien af del inddrevne Gods, der er Gen?land 
for samfel Bjærgning, skonnes ikke at overstige 500 Kr.

3 Hvor det gælder at redde Menneskeliv, er enhver forpligtet til at yde den Bistand, 
som han kan yde uden Fare for Liv eller Helbred (almindelig borgerlig Straffelovs 
§ 199 ),:l) og til, mod Erstatning for den Skade, som derved sker, al afgive ethvert 
dertil Ijenligl Redskab, samt lil al tilstede fornoden Færdsel paa sin Grund.

*) S e . Bek. 20. Ju l i  1906. Nu Lnndistyreu
3) S e  An. Nr. 114 9 , M a j 1912, S tran d in g er e r  ifolge H jem tneslyreloven Sæ ran liggen de.
3)  Nu Sifl. § 253.
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Til skibbrudne kan Poiiliel fortange, at de omboende mod billig Betaling efter 
Evne skulle afgive fornódent Husly saml yde Kost og Pleje, indtil, for Udlændinges 
Vedkommende, dere-i Forsorgelse kan overtages af Konsulen, henholdsvis Stats
kassen, hvor denne ved international Overenskomst er pligtig dertil, eller for i Dan
mark hjemmehdrende Sofolks Vedkommende, Hjemsendelse kan ske efler Reglerne
i Lov for Fattigvæsenel paa Færoerne af 10. April 1895 § 75.

Ti! de i § 2, Stykke 1 og 2, omhandlede Meldinger er enhver pligtig mod Betaling 
at afgive de efter Politiets Skon fornodne Befordringsmidler,

Endelig er enhver pligtig til ved Bjærgning, mod Erstatning for derved foraar* 
sagel Skade, at tilstede fornoden Adgang til og Benyttelse af sin Grund, samt, for 
saa vidt del bjærgede God? ikke uden Skade kan henligge under aabcn Himmel, til 
deta Bevaring for Betaling at afgive Husrum, som han ikke selv benytter.

Storreisen af de Í denne Paragraf omhandlede Erstatninger og Betalinger, fast* 
sættes efler Billighed af Landfogden, med Forbehold af Ret lil al paaanke hans Af* 
gorelse for Amtmanden, De afholdes, ligesom den i § 2 omhandlede Godtgorelse, 
forlods af Strandingí-massen; findes der ingen saadan, afholdes de af Statskassen,

4 Politiet anlager den fornodne Bistand til de Bjærgninger, der ledes af samme. 
Hvis Omkostningerne herved ikke dækkes af Bjærgningsmassen, udredes det mang
lende af Stalskassen.Politiel er derhos bereltiget til ut fordre, at Baade og Redskaber, 
som Ejeren ikke selv benytter, stilles til Raadighed ved Bjærgningen mod Erstatning, 
der faslsætles og udredes efler Reglerne Í § 3, sidsle Stykke.

II. 5 Bistand maa ikke paanodes strandet Skib, og detle maa, saafremt levende 
Folk ses at være ombord, bortset fra Tilfælde, hvor offentlige Myndigheder ere 
berettigede dertil, ikke bordes uden Tilladelse af den, som har Befalingen paa Skibet.

fl Indtil Politiet kan komme til Stede, skulle de tilstedeværende handle efter bedste 
Skon og Evne for at yde Hjælp til de skibbrudne og ere, for saa vidt Bistand ikke 
afvises, berettigede til at iværksætte Bjærgning af Gods, hvorved dog stedse maa 
bruges en saadan Fremgangsmaade, at den ikke bliver Politiet, naar det indfinder 
sig, til Hinder i at undersiige Sagen og forvisse sig om, at intet er blevet forvandsket.

7 Naar Skibets Forer eller den, der har Befalingen om Bord, modtager det offent
liges Bistand, der snaresl muligt skal tilbydes, saml naar Indstranding sker af Skib 
eller Gods, der ikke ledsages af nogen, som er bemyndiget til at træde i Ejerens 
Sted enlen efter sin Stilling paa Skibet eller ifoige Befuldmægtigelse, har Politiet 
Ledelsen af Bjærgningen of strandet Skib og Gods. Dog har Politiet at raadfore sig 
med dem, der efter deres Stilling om Bord eller ilolge Befuldmægtigelse repræsenterer 
Ejerne af Skib og Coda, eller, hvor saadanne ikke findes med Konsulen eller Vice- 
konsulen for den Slat, hvor Skibel er hjemmehorende, saafremt han er tilstede. I 
Tilfælde af Meningsulighed mellem foranforte Personer og Politiet afgor Landfogden 
forelobig Sagen, som derpaa forelægges Amtmanden. Politiet skal, naar Skibets 
Nationalitet kendes, snaresl muligt underrette nærmesle Konsul eller Vicekonsul 
om Strandingen,

Skipperen eller den, der godlgor at have fornoden Befuldmægtigelse fra Ejeren, 
kan lil enhver Tid give Afkald paa del offentliges Bistand og selv overtage den 
videre Ledelse af Bjærgningen mod al stille den efter Politiets Skon fornodne Sikker
hed for de paalobnc Omkoslninger og den allerede fortjente Bjærgeldn.

8 De nærmere Regler for Politiels Ledelse af Bjærgningsforetagender, for saa vidt 
de ikke indeholdes i de efterfolgende Paragruffer af denne Lov, faslsætles ved An
ordning, hvori ogsaa kan gives Poliliet Poalæg om Underretning lil andre Personer 
end de i § 7 nævnte.1)

5 Hvor Bjærgning sker uf Skib eller Gods, og ingen er eller kan ventes snart at 
komme til Stede, som efler sin Stilling paa Skibel eller ifoige Befuldmægtigelse re
præsenterer Skibets eller Godsets Ejere, skal der, naar Underetning ikke kan tilstilles 
Ejerne efter de forliggende Oplysninger, og for soa vidt Godsets Værdi efler Fra-

») An. 114 af 9. M aj 1912.
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drag uf Omkostninger og passende Bjærgeion skonnes at overstige SO Kr., silorést mii- 
ligt aí Politiet udíærdiges en Bekendlgorelse. hvorved Ejerne indklades til inden 1 Aar 
at melde sig og godtgore deres Bet, Denne Bekendlgorelse, der saa vidt muligt skal 
indeholde nojagtig Angivelse aF de strandede eller bjærgede Genstande og deres 
Mærker, skal, naar Ejerens Part af det bjærgede Gods antages at overstige 200 Kr., 
indrykkes 3 Gange i de til Optagelse af Proklomata bestemte Tidender, men ellers 
kun 1 Gang, hvorhos Landfogden, naar hun finder, at der er Anledning dertil, tillige 
kan lade Bekendtgorelsen indrykke i en anden Avis.

10 Salg af det i § 9  omhandlede Gods maa kun ske ved Auktion med Billigelse af 
Amtmanden, der ogsaa har at godkende Auktionsbetingelserne. For saa vidt Godsets 
Beskaffenhed tilsteder det, og dets Opbevaring ikke vil medfore u f orholdsmæssige 
Omkostninger, maa Salg ikke ske, for der er levnet Ejeren passende Til lil at melde 
sig og selv tage Bestemmelse.

Inddrevet lost Gods, Vrag eller Vragstykker, som skonnes at have en Varrdi af 
ikke over 2 Kr, (§ 2 , 3. Stk .), bortsælges ved Auktion aí Sysselmanden paa hans 
aarlige Omrejser.1)

11 Melder Ejeren sig og godtgor sin Berettigelse som saadan, faar han udleveret 
det bjærgede eller, hvis det er solgt, Auktionsudbyltet med Fradrag of Omkostninger 
og af Bjærgeion, for saa vidt dennes Storrelse er fastsat enten ved Overenskomst 
eller af Retten; er delte ikke Tilfældet, sker Udleveringen kun mod en af Politiet 
fastsat Sikkerhedsstillelse for Bjærgelðnnen.

Sporgsmuaiet om, hvorvidt den, der optræder med Paastand paa Godsets Ud
levering, er tilstrækkeligt legilimerel, afgores af Amtmanden. Er fuldt Bevis for 
Ejerens Paastand ikke tilvejebragt, men dog overvejende Sandsynlighed for Beretti
gelsen af hans Krav, kan Justitsministeriet efter Forhandling med Finansministeriet, 
naar den i Bekendtgorelsen fastsatte Frist er udlobcn, samtykke i, al Godset udleveres 
med Fradrag af Omkoslninger og Bjærgeion overensstemmende med Amtmandens 
Opgorelse (§ 12). Saadant Samtykke kan endog for Bekendtgorelsesfristens Udlob 
indrommes mod behðrig Sikkerhedsstillelse for Tilbagelevering i Tilfælde af, at bedre 
berettiget Krav maatte fremkomme.

Anerkendes den íormentlige Ejers Krav ikke, kan Sporgsmaalet indbringes for 
Domstolene ved Sogsmaal mod Finansministeren.

12 Melder Ejeren sig ikke, inden Udlobet af den i Bekendtgorelsen satte Frist, 
tilfalder det bjærgede efter Fradrag af Omkostninger og Bjærgelon Statskassen. 
Bjærgerne have Valget mellem som Bjærgelon at faa udbetalt en Tredjedel af det 
ved Godsels Salg indkomne Belob med Fradrag af de Omkostninger, der ikke paa
hviler dem som en Del af selve Bjærgningsarbejdel, og at faa Bjærgelðnnen fastsat 
efter Reglerne i Sblovens Kap. 9 ,2) i hvilket sidste Fald Amtmanden bliver at stævne 
paa det offentliges Vegne.

Salget af Godset sker efter Reglerne i § 10, dog at det, saafremt Bjærgerne vælge i 
Bjærgelon at faa udbetalt en Tredjedel, staar dem aabent at forlange, at deres Part 
udlægges dem in natura efter Taksation af uvillige af Retten paa deres Bekostning 
udmeldte Mænd, for saa vidt Landfogden finder, al en hertil sigtende Deling af det 
bjærgede Gods lader sig iværksælle, uden al delle derved taber i VærdL

Omkostningernes Fordeling mellem Bjærgerne og det offentlige afgores af Aml
manden. Kunne Bjærgerne ikke enes om Bjærgelbnnens Fordeling, forholdes efter 
Solovens § 228.2)

13 Bjærges forulykket Skib eller Gods i aaben So, uden at der medfblger nogen, 
som lovlig repræsenterer Ejeren, skal Bjærgeren, saa snarl han har bragt det bjæ r
gede i Land eller i Havn paa Færoerne, straks gbre Anmeldelse derom til Politiet 
og overgive Godset til dette, hvorefter der forholdes overensstemmende med de oven
for i delte Afsnit foreskrevne Regler, saaledes at del bjærgede med Fradrag af Om-

J f r .  Sp ortel reglem ent 30. M arts 1836 §  64  og Lov Nr. 174 a f 11, M a j 1935 P t. S.
3) J f r .  Bek. N r. 319  a f 1. Dec. 1937.
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kostnlnger og ÍSjærgelon, hvis ingen E jer efler behorig IndkaldeLe melder sig, til
falder Statskassen.

14 Enkeltvis i Soen eller paa Forstranden bjærgede Stykker Vraggods, hvis Værdi 
efler Landfogdens Skon ikke overstiger 10 Kroner, kan han overlade Bjærgeren. 
Er det bjærgede af storre Værdi, har Finansministeriet som hidtil Ret lit at over
lade Bjærgeren det, naar Omstændighederne findes at tale derfor.

///, 15 Landfogden tilkommer der for Mode i Strandingstilfælde over l/i Mil fru 
hans Boltg foruden fri Befordring mellem Strandingssledet og Boligen i Dagpenge 
for de fórsle Dogn, han maa være fraværende fra sit Hjem, eller Dele deraf 8 Kr., og 
derefter for hver 12  Timer eller derunder 4  Kr. Det samme gælder Sysselmændene, 
hvor di-se optræde i Stedet for Landfogden, dog at Dagpengene nedsættes til det 
halve. De paagældende Belób afholdes, for saa vidt der foreligger en Strandings- 
masse, af denne, og ellers af Statskassen.

18 Sker Bjærgningen ikke under Poliiieis Ledelse, er den, som forestaar Bjærg
ningen, ansvarlige for de Omkostninger, der i Medfor af denne Lovs §§ 3, -l og
15 skulle afholdes af Strandingsmassen.

17 Justitsministeriet er berettiget til ved en Tarif at fastsælle Bjærgelðnnen for 
bortdrevne Somærker, tilhorende den danske eller fremmed Stat,

18 Med Hensyn til Optagelse af Skibe og andre Genstande, som findes nedsunkne 
paa Havets Bund, samt Opfiskning af Ankere m, m., har dei sit Forblivende ved 
dc hidtil gældende Regler.1)

19 Den, som i Strid med denne Lovs Bestemmelser egenmægtig foretager B jæ rg
ning af strandet Gods, straffes, for saa vidt hojere Straf ikke er forskyldt efler den 
almindelige Lovgivning, med Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 2 5 ) ,2) 
eller under formildende Omstændigheder med Biider fra 50 til 500 Kr.

For andre Overtrædelser af denne Lovs Beslemmelser anses den skyldige, for saa 
vidt hojere Straf ikke er forskyldt efter den almindelige Lovgivning, med Boder 
fra 20 til 200 Kr. Den, som ved Bjærgning, der sker under Politiets Ledelse, viser 
sig forsommetig eller opsætsig, kan bortvises fra Bjærgningen med Beriivelse af sin 
Andel i Bjærgelonnen, og uvedkommende, som, efler at være borlvisle af Politiet, 
findes paa Strandingssledet, straffes med Biider fra 10 lil 50 Kr. Sagerne behandles 
som offentlige Politisager.

20 Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1899.

2. Maj 1902 - ANORDN. (NR. 72) OM DEN SK IK K ELSE, HVORI LOV OM 
KONKURS SAMT OM NOCLE FORANDRINGER I DE GÆLDENDE BESTEM 
M ELSER OM PANT OG EKSEKUTION AF 25. MARTS 1872 FREM TIDIG SKAL 
V Æ R E  GÆLDENDE PAA FÆ RØERNE.3) Efler at Lov om Konkurs samt om 
nogle Forandringer i de gældende Bestemmelser om Pant og Eksekution af 25de 
Marts 1872 i Henhold til den Regeringen ved sammes § 170 givne Bemyndigelse 
ved Vor allerhiijeste Anordning af 13de Februar 1873 med forskellige Lempelser 
var sal i Kraft paa Færoerne, er der under 15de April 1887, 18de December 1897 og 
20de Marls f. A, udgunel Love, hvorved flere Paragraffer i ovennævnle Lov have 
fauot en ændret Affatlelse. I den Skikkelse, der ved Loven af 20de Marls í, A, er 
givet de i samme nævnte Paragraffer af Konkursloven, egne disse sig ikke til ufor
andret at bringes lil Anvendelse paa Færoerne, og idel Vi da herved ville have an- 
ordnel de Lemj>elser deri, som i Fiilge disse Øers særegne Forhold er fundne hen
sigtsmæssige, ville Vi samtidig til Lettelse ved Brugen af Loven have bekendtgjort

' )  J f r .  ju s tm . S k r. 22, August 1871 sam l den for lic lc  k o n g e rig et gældende Lov (N r. 157) 
22. December 1876 om O pfiskning a í A nkere, A nkertove og andet Sk ilisredskab m. m.

2)  J f r .  nu Lov N r. 127 a f 15. A p ril 1930 g  7.
B)  J f r .  An. Nr. 29 6  n í 31. O kt, 1934, hvorved Lov a f 14. Febr, 1934 om T illæ g  til Konkursloven 

SB ttes i k r a f l  paa Farriiernc i uforandret Sk ik k else .

1 2 1



1902 2. Mai

folgende Optryk af samme, indeholdende alle deri foretagne senere Forandringer
med de for Færoernes Vedkommende paabudne Lempelser.1) --------------

2 Fra det Øjeblik, Konkursen tager sin Begyndelse, kan Tredjemand ikke ved 
Relshandeler med Skyldneren arliverve nogen Rettighed imod eller Befrielse i For
hold til Konkursboet. Dog gælder dette ikke om den Tredjemand, som i god Tro 
har handlet med Skyldneren, forinden offentlig Bekendtgorelse om Konkursen er 
sket i den lil retslige Kundgorelser paa Færoerne autoriserede Avis,2) ligesom 
Konkursbehandlingen ej heller kon paaberaabes overfor den Tredjemand, der i god 
Tro har indlndl sig i Retshandeler med Skyldneren om dennes faste Ejendomme, 
saa længe ikke Tinglæsning angaaende den begyndte Konkurs har fundet Sted ved
den Jurisdiktion, hvorunder Ejendommene ere b e l i g g e n d e , --------

17«)
28 Del har fremdeles sit Forblivende ved den i Norske Lovs 5— 13-— 14,4) 2det 

Led indeholdte Bestemmelse om, at ingen Afhændelser, som ere skete ved Gave, 
Kob eller I andre Maader imellem Ægtefæller, Forældre og Bom eller Arvelader og 
Arvinger, skulle komme Kreditorerne i Konkursboer til Skade, naar de befindes at 
være skete, efter at Skyldnerne var komne i den Tilstand og vare saa haardt med
Gæld beladte, at de ej deres Gæld kunde b eta le .--------

395) Sag, hvorved Boet i Henhold lil Reglerne i §§ 20— 29 vi] angribe indgaaede 
Retshandeler, maa anlægges inden 3 Maaneder efter den Skiftesamling, hvori Provel- 
sen af vedkommende Fordring har fundet Sted, for saa vidt Sagen skal fores paa 
Færoerne. Skal den anlægges uden for Øerne maa den fornodne Foranstaltning her
til ske inden 6 Maaneder. Afkræftelsestndsigelse for Skifteretten maa fremsættes inden
de ovenongivne F r i s t e r . --------- —

3 3 6 ) -----------------
4 5 7 ) --------------
488) Naar en Fordringshaver i Henhold til §§ 12, 43 eller 44  forlanger sin Skyld

ners Bo taget under Konkursbehandling, indgiver han derom til Skifteretten skriftlig 
Begæring, som bor indeholde Angivelse af de Omstændigheder, hvorpaa Forlangendet 
grundes. Skifteretten har derefter at beramme et Mode, der skal holdes saa hurtigt, 
som det efter Hensyn til Aarstiden og Skyldnerens Bopæl lader sig gore,9) og dertil 
med et af den bestemt Varsel indkalde Skyldneren saave! som vedkommende For
dringshaver, i fornodent Fald ved lejet Bud, for hvis Betaling Fordringshaveren 
hiir indestaa. Paa selve Modet eller dog snarest mulig derefter lages Beslutning, om 
Fordringshaverens Begæring mod eller uden Sikkerhedsstillelse skal lages til Fólge 
eller ikke.10) -------

51 Saa snart som muligt11) efler Konkursens Begyndelse skal der afholdes en Be- 
gyndelsesforretning.

52 Skifteforvalteren hur uopholdelig at drage Omsorg dels for, al en offentlig 
Bekendtgorelse om Konkursboets Overtagelse indrykkes i den i § 2 nævnte Avis, dels 
for at den fornodne Tinglæsning finder Sted ved de Jurisdiktioner, under hvilke 
Boels faste Ejendomme ere beliggende. Saafremt det kan antages, at Skyldneren 
har eller i del sidsle Aar for Konkursen har haft Forbindelser uden for Færoerne,

>) Dur optrykkes kun dc P arag ra ffer , som afviger Iro den for det (ivrig«1 k o n g erig e  gæ ldende 
Lovgivning. 

s ) I det ovrige Hige i Statstid ende.
3)  Enslydende, kun e r  3 . S tk . om Forp agtn in ger a f Bondergaarde udf-aaet.
* )  I D anm ark Danske Lovs S— H— 46. 
fi)  T id sfris tern e forskellige.
s)  I  §  33  Nr. 1 e r  D. L  5— 1 4 - 3 7  æ ndre! tii N. L . 5 ~  1 3 -  3 5  og i N r. 2  b  »Land gitd * lil 

»Landskyld«.
7)  Æ n d ret ved Lov Nr. 260  a f 6. M nj 1921 §  7 overensstem mende m ed §  7 i Lov Nr, 9B af 

10. M a j 1912 om Bogforing.
8)  J f r .  A nordn. 27B a f 10. Nov. 1927.
B)  I  det ovrige K ongerige sao vidt m uligt inden 48 T im er. 3 . S tk . enslydende.

M) J f r .  A nordn. 278  a t  10. Nov. 1927.
**) I D anm ark : straks.

1 2 2



2. Mai 1902

kor Bekendtgorelseri tillige uden Ophold foranstaltes indrykket i de Íor Skiftebekendt 
gorelser i Almindelighed bestemte Aviser. Bekendtgorelsen skal foruden Underret
ning om, at Boet er taget under Konkursbehandling, indeholde Berammelse af en 
Skiftesamling til en Tid,ikke tidligere end 4  Uger og ikke senere end 12 Uger efter 
Bekendtgorelsens Datum med navnlig Angivelse af de Genstande, som i Medfor af 
Konkursloven, særlig §§ 66, 68 og 70, ville blive at forhandle. Skifterettens Pligt 
at meddele visse Fordringshavere særlig Underretning om Konkursbehandlingen 
vedbliver fremdeles ligesom hidtil.

53 Skifteretten bar samtidig med Udstedelse of den i § 52 omhandlede Bekendt- 
gorelse at træffe Bestemmelse om, hvor vidt Valget af en midlertidig Bestyrer af 
Boet er nodvemligt {§ 5 8 ), og i bekræftende Fald at ansætte en saadan, efter saa 
vidt muligt derom at have raadfort sig med de Fordringshavere, der have givet 
Mode under Begyndelsesforretningen, saavel som snarest mulig derefter at skride til 
Registrering af Boet og i Forbindelse dermed at lade foretage Vurdering. Den mid
lertidige Bestyrer skal være en uberygtet, vederhæftig, forretningskyndig Mand og 
maa ikke være Skyldnerens Ægtefælle eller saa nær som Soskendebarn beslægtet 
eller besvogrel med Skyldneren, ej heller staa i Tjenesteforhold til Skifteretten; at 
nogen er Kreditor i Boet er ikke lil Hinder for, at han kan ansættes som midlertidig 
Bestyrer.

541) ------
55 Den midlertidige Bestyrer har, saa vidt muligt, uopholdelig ved anbefalet Brev 

eller paa anden Maade-) at tilstille samtlige paa den Tid bekendte saavel udenrigske 
som indenrigske Fordringshavere eller deres bekendte Kommissionærer paa Stedet 
Genpart af den i § 52 nævnte Bekendtgórelse, dog uden at der paa Undladelse heraf 
kan bygges nogen Indsigelse mod Gyldigheden af, hvad der i Skiftesamlingen maatte 
forhandles eller besluttes.-------------

58 Naar Skyldneren ikke ved Konkursens Begyndelse eller i Lobet af et Aar for
inden liar været i saadan Næringsvej eller Stilling, som i § [3, jfr . § 45, er nævnt, 
eller Skifteretten antager, al særegne Slcdforhold ere til Hinder for Anvendelsen 
af den Fremgangsmaade med Beskikkelse af midlertidig Bestyrer, Kurator og Kre
ditorudvalg, som ellers i denne Lov foreskrives, eller at Boets Tilstand gor saadan 
Fremgangsmaade ufornoden, kan Skifteretten bestemme,1*) at ingen midlertidig Be
styrer skal beskikkes (§ 5 3 ) ;  Skifteretten har i saa Fald at udfore, hvad der i Fiilge 
denne Lov paahviler den midlertidige Beslyrer.

59 Alle Skiftesamlinger, om hvilke der ikke er givet særlige Regler i denne Lov, 
tillyses ved en Bekendtgórelse fra Skifteretten i den i § 2 nævnte Avis; Varslet, der 
ikke bor være længere end det efter Omstændighederne maa anses fornodent, saavel 
som Tiden og Stedet for Skiftesamlingens Afholdelse bestemmes af Skifteretten. 
Nodvendigheden af offentlig Bekendtgórelse bortfalder, dersom Skifteretten fore
trækker at give dem, der skulle tilkaldes, særlig personlig Underretning, hvilken 
kan meddeles paa den Maade, Skifteretten i hvert enkelt Tilfælde anser for hen
sigtsmæssig; det er den tilladt at benytte Meddelelse ved anbefalet Brev eller ved 
paalideligt Bud. —-----------

7 1  Naar Skifteretten finder Grund hertil eller Krcdilorudvulgel forlanger det, af
skediges Kurator, hvorefter nyt Valg foregaar paa den i § 66 bestemte Maade i en 
1 Uger forud bekendtgjort Skiftesamling. 1 dette Tidsrum er Skifteretten forpligtet 
til at besorge de ellers Kurator paahvilende Forretninger, saafreml de ikke forlan
ges udfort af denne. Fordringshaverne kunne i Skiftesamlingen vælge den afskedi
gede Kurator, om de hermed tro sig bedst tjente; dog :kan Skifteretten nægte sin 
Billigelse af Valget, medmindre Anmeldelsesfristen er udloben og en saadan Fler 
hed af Kreditorer, som § 61 ommelder, har genvalgt Kurator. Den afskedigede

! )  Forste Stk . er udetndt.
- )  1 det ovrige Rige kun v«d anbefalet Urev.
■) 1 D anm ark : i det ifolge §  52  fl) beram m ede Mode.
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Kurator er, dersom det forlangea, pligtig at fortsætte sine Forretninger, indtil en
ny er valgt, til hvem han tiar at aflægge Regnskab og overlevere B o e t .-------

77 Saa ofte1) Kreditorads'alget maatte forlange det, har Kurator at forelægge sin 
Kassebog for Kreditorudvalget, som gennemgaar de enkelte Poster i den Dg har at 
|)uase, al de Belob, som ikke udkræves for at dække lobende Udgifter, saa vidt 
mulig indsættes lil Forvaring og Fruglbargorelse i en solid Sparekasse, Bank eller 
lignende Indretning, saavel som at Aktiverne, om det agtes fornodent, forsynes 
med Udvalgets Prohibiíivpaategning. For saa vidt der ved Gennemsynet er fundet 
noget at bemærke, skal Kreditorudvalgel anlegne saadant i Kassebogen. Naar det 
forlanges, hvilket i Reglen bor ske mindst een Gang om Maaneden, har Kurator 
al forevise Kassebogen for Skifteretten, hvem det paaligger at have Tilsyn med, 
at Kreditorudvalgels Paalæg med Hensyn til Kussebeholdningens Anbringelse m. v. 
efterkommes, ligesom den ogsaa, naar den selv finder noget at erindre med Hensyn 
til Anbringelsen af denne Beholdning, har at forhandle det fornodne med 
Kredilorudvalget og efter Omstændighederne forelægge Sagen i en Skiftesamling, 
eller, for saa vidt inlel Kreditorudvalg er nedsat ( jfr , § 6 7 ), selv aL foretage del 
fornodne i Overensstemmelse med § 68 sidste Stykke. Saavel i Henseende til oven
nævnte Pligters Opfyldelse som iovrigt er Kreditorudvalget befojet til at underoge
Kurators Administration og afkræve ham O p ly sn in g er.-----------

85 Fristen, inden hvilken Fordringshaverne opfordres lil at melde sig, bor i Al
mindelighed bestemmes lil 3 Maaneder fra den sidste Bekendtgorelse i den i § 2r 
nævnte Avis. Naar Skyldneren antages al staa i Forbindelser uden for Færoerne, 
skal Frislen sættes til 6 Maaneder. Tiden til Fordringernes Provelse for Skifterellen 
maa ikke sættes fjernere end til 6 Uger efter Anmeldelsesfristens Udlob. —  — - 

102 3. Stk. Det skriftlige Akkordforslag bliver at udlægge lil Eftersyn paa samme 
Maade, som i § 86 er bestemt om Anmeldelserne, og offentlig Bekendtgorelse her
om finder Sled i den i § 2 nævnle Avis.

109 Opnaas i den Skiftesamling, hvori Akkordsporgsmaalet stilles til Afstemning, 
vel det fornodne Slcmmeantal i Henhold lil Personerne (§ 108, 1°, jfr . sidste Stykke) 
eller i Henseende lil Fordringsbelóbet (§ 108, 2 ° ) , men ikke i begge Henseender, 
berammer Skifteretten et nyt Mode, som biiver at afholde senest inden 4  Uger, 
i hvilket Akkordsporgsmaalet paany sættes til Afstemning. Opnaas der ikke i detle 
Mode den i § 108 fordrede 5lemmeflerhed i begge Henseender, er Akkordforslagel 
forkastet. —  —

117 Forinden Stadfæstelsen meddeles, har Skifteretten, snarest muligt efter ul 
AfsLemningen hor fundet Sted, ved Bekendtgorelse i den i & 2 nævnte Avts med
4  Ugers Varsel, ot opfordre dem, der maatte have Indsigelser at gore mod Akkorden, 
tíl al fremsende skriftlig Prolest senesl I Dage fiirend den til Akkordens Stadfæstelse 
eller Nægtelse bestemte Skiftesamling, hvilken ikke m aa afholdes senere end 6 Uger 
efter den endelige Afstemning over Akkordforsluget.

126 Udkastet lil Udlodningen bor, dersom ikke alle Vedkommende erklære, at de 
antage det, henlægges hos Skifteretten til Eflersyn og Overvejelse i 1 Uger, inden 
hvilken Frists Udlob enhver heri interesseret kan henlede Opmærksomheden paa 
mulige Fejl og Mangler i del. Om at Udkaslel er fremlagt til Eftersyn, skal straks 
ske offentlig Bekend Igorelse i den i § 2 nævnle Avis og særskilt Underretning med
deles Kurator. De fremkomne Bemærkninger lages under Overvejelse of Skifteretlen, 
som derefter affatler Udlodningen og fremlægger den i en Skiftesamling. Fra detle
Tidspunkt af kunne Forandringer i den kun ske efter Paaanke.-----------

132 Naar Udlæg er givet, men Summen paa Grund af uafgjorte Tvistigheder eller 
undre Omstændigheder ikke udbetales, skal den saa vidL muligt gores frugtbringende
i en Bunk, Sparekasse eller anden solid Pengeindretning. De paa denne Muade ind
vundne Renter komme i sin Tid enten den, der har faael Udlægget, eller Massen 
tilgod e.------------ -

' )  1 D anm ark ; minilst en G ang Uver M aaneil.
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155 Huundpanlhuveren ska!, hvor andet ikke er vedtaget, være befojet ti], i Ste
det íor at gaa frem efter Norske Lovs 5—7— 2 og 3, at iværksætte Pantets Realisa
tion ved offentlig Auktion elter, for saa vidt angaar saadanne Værdipapirer, som 
have Kurs paa Kobenhavns Bors, ved Salg ved en Vekselmægler, efter derom vidne
fast at have advaret Pantsætteren med 8 Dages Varsel eller, dersom denne ikke 
kendes eller hans Bopæl ikke vides, efler med 4  Ugers Varsel al have indkaldt Ved
kommende til at lose Panlel ved Bekendlgorelse i den i § 2 nævnte Avis,

156 Bestemmelsen i Norske Lovs 5— 7 1 om, at Kreditor taber sin Fordring, 
dersom Panlel ved Ulykkestilfælde forekommer, ophæves.

157 Norske Lovs 5— 3— 33 og 1— 22—28 med dc Beslemmelser i senere Lov
bud, som derlil slutte sig, ophanes, for saa vidl de angaa Domme. Forlig, Maníng 
og Indstævning til Hojesteret,

8. Juli LOV (NR. 122 ) ANGAAENDE FORHOLDSREGLER, SIGTENDE TIL 
ORDNINGEN AF FISK ER IPO LITIET 1 HAVET OMKRING FÆRØERNE OG 
ISLAND UDEN FOR DANSK SØTERRITORIUM .

1 Ved kongelig Anordning kan der foreskrives Regler angaaende en særlig Regi
strering af og Meddelelse af Fiskerirertifikat til alle i Kongeriget hjemmehørende 
Baade og Farlojer, som anvendes til Fiskeri i de Furvande, der omfattes af den 
under 2 Ide Juni 1901 afsluttede Overenskomst mellem Kongeriget Danmark og del 
forenede Kongerige Storbritannien og Irland angaaende Ordningen af deres respek
tive Undersaatters Fiskeri í Havet omkring Færoerne og Island uden for Soterritoríel, 
og som efter § 1 i Soloven af ls le  April 1892 have Ret til al fore dansk Flag,samt 
orn Nummerering og Mærkning af disse Farlojer med tilhorende Fiskeriredskaber 
rn. v. Paa lignende Maade kan der fastsættes nærmere Regler til god Ordens Overhol
delse under Fiskeriel i de nævnte Farvande og til Forebyggelse af Beskadigelse eller 
Ødelæggelse af Fiskernes Garn og ovrige Redskaber, ligesom der kan Iræfíes de íor- 
nodnc Bestemmelser angaaende Tilsynet med de I Henhold til foranstaaende givne 
Forskrifters Overholdelse.1)

2 Indregistreringen og den Mualing af Fartojet, der for saa vidl delle ikke alle
rede efter de almindelige Regler er Maaling underkastet, med Hensyn hertil maa 
foretages, ligesom ogsaa Fiskericerlifikatets Udstedelse og Afmærkning af Fartojet 
^ e r  ved Toldvæsenets —  paa Færoerne Politimyndighedernes —  Foranstaltning uden 
Erlæggelse uf Gehyr eller Stempelafgift og i del hele uden Udgifl for Ejeren, idet 
de dermed forbundne Udgifter afholdes uf Statskassen. Vedligeholdelsen af paama
lede Bogstaver, Tut og andre Mærker, paahviler dog Farliijets Ejer.

3 Foruden det Erstatningsansvar, som de paagældende i Medfiir af almindelige 
Retsregler ville kunne puadrage sig ved Tilsidesættelse af de Forskrifter, der gives
i Henhold til §1, kan der herfor idommes Slraf af Boder indtil 200 Kr., der til
falde Statskassen. Sager angaaende Idominelse af deslige Biider saavel som an- 
gauende Erstatningsansvar, hvor Boder idommes, behandles som offentlige Politi
sager, i Kobenhavn for So- og Handelsretten,

4 Denne Lov lræder i Kruft Tra den Dag at regne, fra hvilken de kontraherende 
Regeringer komme overens om, at den i London den 2'lde Juni 1901 afsluttede 
O\erenskomst angaaende Ordningen af Fiskeriet i Havet omkring Færoerne og 
Island skal bringes lil Udfiirelsc, og forblive gældende indtil del Tidspunkt, da for
nævnte Overenskomsl maatte bortfalde.

23. Jan. 1903 —  ANORDN. (NR. 7) HVORVED LOV NR. 13 AF 11. FEBRUAR 
1874 OM FORBUD MOD V ISSE TÆ N D STIKKER M. V. UDVIDES T IL  AT 
GÆLDE FOR FÆRØERNE. I Henhold til den Regeringen ved § 1 í Lov Nr. 13

* ) J f r .  A nordn, pir. 29 af 27. F ebru ar 1903.
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aí 14de Februar 18741) om Forbud mod visse Tændstikker m, m. dertil meddelte 
Bemyndigelse sæltes bemeldte Lov herved i Kraít paa Færoerne, saaledes at For
budet mod Forfærdigelse og Indforelse af de ved Loven forbudte Tændstikker Iræ
der i Kraft den 1ste April 1903, og Forbudet mod deres Forhandling den 1ste Ja 
nuar 1904.

23. Jan. —  LOV (NR. 10) OM STA TSTID EN D E------------
42) For Færoernes Vedkommende har det sit Forblivende ved de hidtil gældende 

Regler, dog at Kundgorelse i Statstidenden træder i Sledct for Kundgorelse i >Ber- 
lingske Tidende*.

20. Febr. BEK. (NR. 23) OM EN MELLEM HANS M A JESTÆ T KONGEN 
AF DANMARK OG HANS M A JESTÆ T KONGEN AF DET FORENEDE KONGE
RIGE STORBRITANNIEN OG IRLAND ANGAAENDE ORDNINGEN AF DERES 
R ESPEK TIV E UNDERSAATTERS FISK ER I I HAVET OMKRING FÆ RØERNE 
OG ISLAND UDENFOR SØ TERRITO RIET AFSLUTTET KONVENTION. Under
24. Juni 1901 er der i London undertegnet en saadan Konvention. (Udelades, du 
Bestemmelserne er optagne i Anordn. 29 af 27. Februar 1903, se nedenfor).

27. Febr. ANORDN. (NR. 29) ANCAAENDE FORHOLDSREGLER, SIGTEN 
DE T IL  ORDNINGEN AF FISK ER IP O LITIET I HAVET OMKRING FÆ RØERNE 
OG ISLAND UDENFOR DANSK SØTERRITORIUM . I Henhold Ul Lov af 8de Juli 
1902 angaaende Forholdsregler, sigtende lil Ordningen af FUkeripoliliet i Havel 
omkring Færoerne og Istand udenfor Søterritoriet og i Overensstemmelse med den 
mellem Danmark og Storbritannien den 24de Juni 1901 afsluttede og under 5te 
Maj 1902 ratificerede Konvenlion angaaende Ordningen aí delle Forhold, ville Vi 
herved have anordnet folgende:

Almindelige Bestemmelser.
1 I de lil Færoerne og Uland grænsende Farvande er del Omraade. hvor Fiske

riet udelukkende er forbeholdt d a n s k e  Undersaallcr, fastsat indtil en Afstand af
3 Kvartmil at regne fra den yderstc Cræiise, hvor Landet er tort ved Lavvande, 
langs hele Strækningen af Øernes Kyster med dertil hiirendc Holme, Skær og 
Grunde. Hvad Bugterne angaar, vil de 3 Kvartmils Afstand være at regne fra 
den lige Linie, irukken tværs over Buglen paa det Indlobet nærmeste Punkt, hvor 
Bredden ikke er slorre end 10 Kvartmil. Nærværende Paragraf gðr intet Indgreb 
i den for Fiskefartojer, der sejle eller ankre paa Soterritoriet, anerkendte Ret til 
frit at færdes der imod al iagttage de derom givne danske Polítiforskrifler, hvor
iblandt den, al Trawlfartojer under Ophold paa Territoriet skulle have Trawlen 
stuvet af Vejen indenbords.3) De i forste Stykke omhandlede Kvartmil ere geografi
ske Kvartmil, hvoraf der regnes 60 pua cn Breddegrad.

2 De geografiske Grænser for nærværende Anordnings Omraade ere fastsatte som 
nedenfor angivet: Mod S y d  en L Í iiÍc, begyndende fru del Punkt, hvor North Unst- 
Fyrtaarns Meridian (Shetlands Øerne) skærer Breddeparallelen paa 61° N. Br., 
indtil det Punkt, hvor Meridianen paa 9° V. Lpd. skærer Breddeparallelen pau 60° 
N. Br., og derfra Vest efter langs med denne Parallel, indtil Meridianen paa 27° V. 
Lgd. Mod V e s l :  Meridianen paa 27° V. L;rd. Mod N o r d :  Breddeparallelen paa 
G7°30’ N. Br. Mod Ø s t :  North Unst-Fyrlaarns Meridian,

>) Loven indeholder Forbud mod Fab rik ation  or lnd íorsei a f m m t Handel m ed T æ n ilstikker, 
i hvis Tæ ndsats der findes hvidt Fosfor, e ller andre Tuntdstikker end saad anne, der er 
bm tcm le lil a t afstryges poa sæ rlige dertil ind reltedc Strygeflad er. I T í-n d ^ likkefabrikk er 
skal R um , hvori B e arb e jd else  a f riidt Fosfor foregaar, vuire vel of ondrct fra de L ok aler, 
hvor der arbe jd es m ed klorsnrt K nli.

iJ) J f r .  B ek . B2 a f 24. M arts 1904 og m idl. Best. Nr. 2 of 9. M a j 1940.
c) J f r .  Lov Nr. 90  a f 1. A pril 1925.
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Registrering saml Mærkning og Nummerering m. v. a j  Fartojer og  Redskaber.
3 Alle i Kongeriget (derunder indbefattet Færoerne) hjemtnehorende Fartojer og 

Baade, der anvendes til Fiskeri i Havet omkring Færoerne og Island udenfor So- 
territoriel, og som efter § 1 i Soloven af 1ste April 1892 have Ret lil nt fore dansk 
Flag, skulle optages i et særligt Register over Fiskerfartojer. Registreringen sker 
J'ed Toldvæsenets, paa Færoerne ved Landfogdens og Sysselmændenes Foranstalt
ning og efter Amtmandens nærmere Bestemmelse distriktvis, saaledes at der for 
hvert Distrikt haves eti fortliibende Række af Tal med et eller flere af Distriktets 
Begyndelsesbogstaver foran, og at elhvert Fartoj erholder det eller de Bogstaver, 
der betegne det Distrikt, hvor det er hjemmehorende, og et Indregistreringsnum- 
mer inden for den Rækkefiilge af Numre, der hore til Distriktet.

4 Det paahviler Enhver, der som Forer eller Reder vil fiske eller lade drive 
Fiskeri i Havet omkring Færoerne og Island udenfor dansk Solerrilorium, at af
give skriftlig Begæring om den ovenfor nævnle Registrering aí det Fartoj, der 
agtes anvendt i denne Fart, tii nærmeste Toldsted eller St rand kon tro) lor, paa Fær
oerne Landfogden eller en Sysselmand, ligesom det ogsaa paahviler Ejeren efter 
de almindelige for Skibsregistrering gældende Regler at anmelde elhvert Ejerskifte, 
Overforelse til et andet Regístreringsdistrikt, Ombygning, Forlis eller Salg til Ud
landet, som er foregaaet med det ham tilliorende Fiskerfartoj. Endvidere skal E je
ren eller Foreren en Gang i Lobel af hvert Aar forevise sit Fiskericerlifikat for 
el RegLstreringskontor, paa Færoerne Landfogden eller en Sysselmand, hvorefter der 
paa Bagsiden af Cerlifikalel vil være at meddele en AtíeslaLion om,at saadan Fore
visning har fundet Sted,

5 Til Godtgorelse af Optagelse i Registeret udfærdiges der et Dokument, Fiskeri
certifikatet, hvori angives Fnrlojets Bogstav eller Bogstaver og dets Nummer samt 
en Beskrivelse af Fartojet tillige med dels E jers Navn eller Navnet paa det Sel
skab, der ejer det. Fiskericertifikatet udfærdiges overensstemmende med den nær 
værende Anordning vedfojede Formular.1)

6 Ethvert Fískerfartojs Navn samt NavneL paa det Sted, hvor del er hjemme- 
horende, skal males med Oliefarve paa Agterstavnen med hvide, mindsl 2,5 Dec. 
Tommer (8 Cenlim.) hoje og 0,5 Dec. Tomme (12 Mitim.) brede Bogstaver paa 
sort Grund.

7 Del eller de Bogsluver og de Tal, der ved Indregistreringen er tildelt Furlojet, 
skal males iojnefaldende og tydeligt paa liver Side uf dels Forsluvn, saa vidl Plad
sen tillader det, 2,5 a 3. Dec. Tommer (8 u 10 Cenlím.) under Rælingen, med 
hvid Oliefarve paa sort Grund. Bogslavernc og Tallenes Hojde skal pau Farlbjer 
paa 15 Tons (Brutto) og derover være I I  Dec. Tommer (15 Cenlim.) og Bred
den 1,8 Dec. Tommer (6 Cenlim.). For Fartojer under 15 Tons (Brullo) skal Hoj- 
den saa vidt mutigl være 8 Dec. Tommer (25 Cenlim.) og Bredden 1,3 Dec. Tom 
mer (L Cenlim.). Ligeledes skulle dc samme Bogstaver og Tal males i Oliefarve 
paa begge Sider af Fartojets Storsejl umiddclburl over del sidste Reb, saaledes al 
de lydeligt kunne ses; de males paa hvide Sejl med sort Farve, paa sorle Sejl 
med hvid Farve og paa Sejl af Mellemfarve med sort eller hvid Farve, eflersom 
den Myndighed, ved hvis Foranstaltning Afmasrkningen sker i Fiilge § 11, nasr- 
mcre maatle bestemme. Paa Damp-Fiskerfarlojer skulle de ovennævnle Mærker 
endvidere paa en iojnefaldende Maade anbringes paa Skorslenen. Disse Mærker 
skulle have samme Dimensioner som dc paa Forstavnen anbragte. Bogslavet eller 
Bogstaverne og Tallene paa Sejlene skulle i alle Retninger være en Tredjedel storre 
end de, der ere anbragte paa Fartojets Forstavn.

8 Fiskerfartojerne maa hverken paa Ydersiderne eller paa Sejlene eller pua Skor 
slenene fore andre Navne, Bogstaver eiler Tul end dem, der omhandles i nærværende 
Anordnings §§ 3, 6  og 7.

*) Udelades.
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9 Det er forbudt at udslette, forandre, ukendeliggore, tildække eller ved hvilket 
som helst Middel skjule de paa Fartojerne, paa Sejlene og pua Skorstene anbragte 
Navne, Bogstaver og Tal.

10 Hvert Furtojs Bogstav eller Bogstaver og Tal anbringes paa de Joller, Bojer, 
vigtigste Flaad, Slæbevaad, Dræg, Ankere og i det Hele paa alle de Fiskeredska
ber, der hore lil Farlojet. Disse Bogstaver og Tul skulle være slore nok lil med 
Lethed ut kunne skelnes. Ejerne af Garnene eller andre Fiskeredskaber kunne des
uden mterke dem med saadanne særegne Kendetegn, som de maatle íinde hen
sigtsmæssige.

11 Indregistreringen og den Munling at Farlojet, der, for saa vidl delle ikke 
allerede efler dc almindelige Regler er Maaling underkastet, med Hensyn hertil 
maa foretages, ligesom ogsaa Fiskericertifikatets Udstedelse og Afmærkning af Far
tojet sker ved Toldvæsenets, paa Færderne ved Landfogdens og Sysselmændenes 
Foranstaltning uden Erlæggelse af Gebyr eller Stempelafgift og i det Hele uden 
Udgift for Ejerne, idet de dermed forbundne Omkostninger afholdes af Statskas
sen; Vedligeholdelsen af paamalede Bogstaver, Tal og andre Mærker pnahviter 
dog Fartojets Ejer.

12 Foreren af Fartojet skal altid under Sejladsen være forsynet med del i § 5 
omineldte Fiskericerlifikat lil fornoden Oplysning om Fartojets Kendings-Bogsta
ver, Distrikts-Nummer, Regisler-Tonnage, Hovedmani og Ejerforhold. Til Godtgo- 
relse af Nationaliteten, hvilken det er forbudt ved noget som helst Middel ul for- 
dolge, udfordres for Fartojer, der ere maalte til en Brutto Register-Tonnage af 20 
Tons eller derover, foruden Visning uf det danske Flag,*) Fremlæggelse af Fartojets 
Nationalitets- og Regislreringsccrlifikat.

Overholdelse a f Orden linder Fiskeriet.
13 Det er forbudt ethvert Fiskerfartoj fra Solens Nedgang lil dens Opgang ut 

ankre op i Farvunde, hvor Drivnclsfiskere have udsat deres Redskaber. Dog fin
der dette Forbud ikke Anvendelse for Opankringer, der ere foranledigede ved ind
trufne Uheld eller ethvert andet Niidslil fælde.

14 Det er forbudt Farlojer, der ankomme lil Fiskepladserne, al lægge sig eller 
udsælte deres Garn saaledes, a l de tilfoje hinanden Skude eller fortrædige Fiskere, 
som oil have begyndt deres Gerning.

15 Naar ved Drivnetsfiskeri Dæksfartojer og aabne Baade samtidig begynde at 
sætte Garnene ud, skulle de sidstnævnte udsætte Garnene lil Luvart for de andre. 
Dæksfurlojerne skulle derimod sætte deres Garn i Læ af aabne Baade. Som Hovedregel 
gælder, al, naar Da?ksfarlfíjer sætte deres Garn lil Luvart for aabne Baade, der alle
rede ligge og fiske, og naar auhne Baade sætte deres Garn i Læ af Dæksfartojer, 
der ere i Færd med at fiske, vil Ansvaret for Havarier paa Garnene paahvile dem, 
der sídst have begyndt at fiske, medmindre de godtgeire, al de have været i Nods- 
tilfælde, eller at de ere uden Skyld i Beskadigelsen.

16 Det er forbudt at fastgore eller ankre Garn elter andet Fiskeredskab i Far
vande, hvor Drivnetsfiskere nllercde ere i Virksomhed.

17 Det er forbudt enhver Fisker al fortoje sil Fartoj eller holde sig Íasl ved Garn, 
Bojer, Fluad eller andre Fiskeredskuber, lilhorende en anden Fisker.

18 Naar Slæbe* aadsfiskere befinde sig i Sigte af Fiskere, der fiske med Netred
skab (Garn, Vaad) eller Langline, skulle de tage dc niidvendige Forholdsregler 
for al undgaa at forulempe disse sidste. í Beskadigelsestilfælde paahviler Ansvarcl 
Slæbevaadsfiskerne, med mindre de godtgijre, al dc have været i Nodstilfælde, eller 
al de ere uden Skyld i del lidte Tab.

19 Naar Carn, der tilhore dc forskellige Fiskere, indvikles i hinanden, er det 
forbudt al kuppe dem, med mindre begge Parler samtykke deri. Ethvert Ansvar op
horer, saa snuri det er godtgjort, al det er umuligt paa anden Maade aL faa Gar
nene skilte fra hinanden.

! )  J f r .  nu D vstcm m clsvm e om færfisk F lag  i Lov Nr, 137 nf 23. M arts 1948 om Fæ roen!«!, 
H jem m estyre §  12.
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20 Naar et Fartoj, der fisker med Line, faar sine Liner krydsede med et andet 
Fartojs, er del forbudt dem, som trækker dem op, at kappe dem undtagen i Nods- 
Lilfælde, og i saa Fald skal den kappede Line straks igen knyttes sammen,

21 Uden for Bjærgningslilfælde og de i de to foregaaende §§ ommeldte Tilfælde 
cr det enhver Fisker forbudt under et hvilket som helst Paaskud at kappe, hage sig 
fast i eller hive op Garn, Liner og andre Redskaber, som ikke tilhore ham. Naar 
pn Fisker har gennem sejlet eller paa en hvilken som helst anden Maade er bleven 
indviklet i en anden Fiskers Redskab, skal han tage alle fornodne Forholdsregler 
for at den Skade, som derved kan forvoldes den anden Fiskers Redskab eller Far
toj, indskrænkes til det mindst mulige.

Forbud mod Redskaber til at odelægge Garn.
22 Det er forbudt at anvende hvilket som helst Redskab, der udelukkende tje

ner til at kappe eller odelægge Garn. Det er ligeledes forbudt at have slige Redska
ber om Bord. Politiet og Toldvæsenet have at paase, at saadanne Redskaber ikke 
bringes om Bord i Fiskerfartojerne, og, for saa vidt de anlræffes, at anholde dem,

Sðvejs-Reglerne.
23 Fiskerfartojerne skulle iagttage de til enhver Tid for danske Skíbe gældende 

Anordninger angaaende Regler for Lys- og Lydsignaler samt for Styring og S e j
lads i det Øjemed at forebygge Sammenstod paa Soen,

Bjærgning a f  Fiskeredskaber.
24 Ethvert Fiskerfarloj, dets Joller, alle Genstande, henhorende til Udrustning 

eller Takkelads, for et Fiskerfarloj, ethvert Garn, Liner, Bojer, Flaad eller et hvil
ket som helst Fiskeredskab, hvad enten det er forsynet med Mærke eller ej, som 
af dunske (færoske) Fiskere maatte blive fundet eller optaget i Soen, skal sna- 
rest muligt overleveres til vedkommende Øvrighed i den forste Havn, hvortil det 
Fartoj, der har bjærget det, vender tilbage eller soger ind. Øvrigheden i den Havn 
her i Landet, hvortil bjærgede Fiskeredskaber indbringes, hvad enten af danske 
(færoske) eller fremmede Fiskere, har, saafremt enten det bjærgende Fartoj eller 
de fundne eller optagne, behorigt mærkede Genstande ikke ere dansk (færosk) E jen
dom, at meddele Underretning om det passerede til vedkommende Konsul eller Kon
sul aragen l for den Nation, hvortil Farlojets eller Genstandenes E jere hore, samt 
at tilbagelevere Genstandene ti! Ejerne eller deres Stedfortrædere, saa snart de til
bagefordres, og Bjærgernes Rettigheder ere tilstrækkeligt sikrede. Den Godtgorelse, 
som Ejerne skulle betale til Bjærgerne, fastsæltes af de administrative eller rets
lige Myndigheder, efter som det er paabudl i de respektive Staters Lovgivning, Det 
er en Selvfolge, at denne Bestemmelse ikke forandrer noget i allerede bestaaende 
Overenskomster om dette Forhold. Et hvilket som helst Fiskeredskab, der findes 
uden at være forsynet med Mærke, bliver at betragte som Vraggods.

Tilsyn med Fiskeriet.
25 Tilsynet med Fiskeriet udfores af Skibe henhorende til de i Konventionen del

tagende Magters Orlogsflaader, For Danmarks Vedkommende kan dertil anvendes 
Staten tilhorende Skibe, forte af Kaptajner, der ere forsynede med særlig Udnæv
nelse.

26 Overholdelsen af Reglerne om Nationalitclsdokumentet, Fartojernes og Fiske
redskabernes Mærkning, Nummerering o. s. v., samt Tilstedeværelsen om Bord af 
forbudt Redskab (§§ 3-—10, 12 og 22, 2det Stykke) henhorer udelukkende under 
Tilsynet af den Nations Krydsere, hvortil Fiskerfartojet horer. Dog skulle Cheferne 
for Krydserne gensidig underrette hverandre om de af en anden Nations Fiskere 
begaaede Brud paa de nævnte Regler.

27 Enhver af de i Konventionen deltagende Magters Krydsere ere berettiget til al 
forvisse sig om, hvorvidt der er begaaet Brud paa andre aí nærværende Anord
nings Regler end de i § 26 nævnte, saavel som aile Forseelser, der angaa Fiskeriet, 
uden Hensyn lil de Fiskeres Nationalitet, som maalte have gjort sig skyldige i de 
begaaede Overtrædelser,

28 Naar Krydsernes Chefer have Crund til at Iro, at der er begaaet Brud paa de í
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nærværende Anordning foreskrevne Forholdsregler, kunne de forlange, aL den Far- 
tojsforer, der er sigtet for en Overtrædelse, foreviser sit officielle Nalionalilelsbevis: 
Fiskericertifikatet. Om denne Forevisning gores der straks en kort Bemærkning paa 
det fremlagte Dokument. Krydsernes Chefer kunne ikke gaa videre i deres Under- 
sogelser eller Ransagning om Bord paa el ikke Lil deres Nationalitet horende Fisker- 
fartoj, medmindre saadant skulde være nodvendigt for at skaffe Beviser for en For
seelse eller en Overtrædelse vdrorende Fiskeripolitiet.

29 Cheferne for de i Konventionen deltagende Magters Krydsere have at skonne 
otn Betydningen af de Fakta, der falde ind under deres Omraade, og som ere komne 
til deres Kundskab, og fastslaa den Skade, som Fiskerfartojerne maatte have lidt, 
hvad Grunden dertil saa end har været. Hvis der er Anledning dertil, optage de 
en Protokol lil Konstatering af de faktiske Omstændigheder, saaledes som disse 
íremgaa snavel af vedkommende Parters Erklæringer som af de Tilstedeværendes 
Vidnesbyrd. Synes det foreliggende Tilfælde betydeligt nok til at retfærdiggorc en 
saadan Forholdsregel, har Krydserens Chef Ret til at fore det skyldige Fartoj til 
en Havn, der tilhorer Fiskerens Nation. Han kan ogsaa tage en Del af Besætningen 
om Bord til sig for at aflevere den til Fartojets Nations Myndigheder.

30 Den i forrige § omhandlede Protokol affattes i det Sprog, der tales af Kryd
serens Chef og under de i hans Land brugelige Former. Parterne og Vidnerne have 
Ret til at tilfoje eller lade tilfoje i deres eget Sprog enhver Bemærkning eller Vidne
forklaring, som de maatte finde hensigtsmæssig. Disse Erklæringer skulle forsynes 
med behorig Underskrift.

31 Modstand mod Befalinger af de Lii Fiskerípolititjeneste beordrede Krydseres 
Chefer elier mod dem, der handle efter deres Ordre, vil, uden Hensyn til Krydse
rens Nationalitet, være at betragte som Modstand mod Fiskerfartojets eget Lands 
Øvrighed.

32 Saa afte Fiskere fra et af de Konventionen omfattende Lande maatte gore sig 
skyldige i Huandgribeligheder mod Fiskere af den anden Nationalitet eller med 
V ilje have tilfojet dem Skade eller Tab, skulle Domstolene i det Land, hvorlil de 
skyldige Fartojer hore, være Sagens rette Værneting. Den samme Regel er anven
delig overfor de i nærværende Anordning omhandlede Overtrædelser.

33 Naar den Handling, der paatales, ikke er af alvorlig Beskaffenhed, men den 
ikke desto mindre har foraarsagel en eller anden Fisker Skade, kunne Krydsernes 
Chefer til Sos bringe et Forlig i Sland mellem de paagældende og bestemme, hvor 
meget der skal betales i Erstatning, dersom vedkommende Parter ere enige derom.
1 saa Fald lader Cheferne, dersom den ene af Parterne ikke er i Stand til straks 
at betale, de paagældende underlegne i to Eksemplarer et Dokument, der bestem
mer, hvor meget der skal erlægges i Erstatning. Det ene Eksemplar af dette Akt
stykke forbliver om Bord paa Krydseren, medens det andet leveres lil den Farlojs- 
forer, der har Belobet lil Gode, for ot han i fornodent Fald kan betjene sig deraf 
ved de Domstole, hvorunder Skyldneren henhorer. Kan Enighed derimod ikke op
naas mellem Parterne, ville Cheferne have at handle efter Bestemmelserne i § 29.

Slraffebestmmelser,
34 Foruden del Erstatningsansvar, som de paagældende i Medfor af almindelige 

Retsregler ville kunne paadrage sig ved Overtrædelse af denne Anordnings Bestem
melser, kan der herfor idommes Straf af Boder indtil 200 Kr., der tilfalde Stats
kassen. Sager ungaaende Idommelse af deslige Boder saavel som angaaende Erstat
ningsansvar, hvor Boder idommes, behandles som offentlige Politisager, i Kjíiben- 
havn for So- og Handelsretten,

Anordningens Ikrafttræden m. u.
35 Denne Anordning træder i Kraft den 31te Marls 1903 og forbliver gældende 

indtil Udlobet af 2 Aar, efler ot en uf Magterne har opsagt Konventionen af 24de 
Juni 1901.
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25. Aug. FISK ER IV ED TÆ G T FOR SØRVAAGBUGTEN. Der maa ikke dri 
ves Fiskeri med Langline paa Sorvaagbugten (Goggefiskeri undtagen) inden íor 
Linien fra Gaaseholmenak lil Stromnæs. I Tiden Ira 15. Januar lil 1. Marts skal der 
dog kunne bruges Langline heim til Borestien og i Linie med Gaaseholmenak.

24. Marts 1901. —  BEK. (NR. 82) OM OPTAGELSE I STATSTIDENDEN AF 
FORSKELLIGE KUNDGØRELSER VEDRØRENDE FÆ RØ ERN E.1) I den i Med- 
fo n iií Lov Nr. 10, a í 23de Januar f. A. fra den Iste April d. A. hver Sognedag ud
kommende Statstidende, der udgives ved offentlig Foranstaltning, vil folgende rets
lige og andre offentlige Kundgorelser, for saa vidt anga&r Færoerne, der i Fðlge 
Lovgivningens Forskrifter have været optagne i Berlingske Tidende, i Henhold til 
nævnte Lovs § 1-, hvorefter det for Færoernes Vedkommende har sit Forblivende 
ved de hidtil gældende Regler, jfr . allerhojeste Bevilling af 10de Juli 1879 og Ju 
stitsministeriets Bekendtgorelse Nr, 90 af samme Dato, dog at Kundgorelse i Stats
tidenden træder i Stedet for Kundgorelsen i Berlingske Tidende, fra den 1ste næste 
Maaned at regne være at indrykke i Statstidenden:

1) Indkaldelse af Ægtefæller i Henhold til kgl. Resolution af 16de November 
1812, jfr . Kancelliskrivelse af 9de Oktober 1832,

2) Proklamabevillinger í Henhold lil disses Tekst og Proklamata i Henhold til 
nævnte Bevillinger og Konkurslov aí 25de Marts 1872, jfr . Anordning aí 2den 
M aj 1902 og Skiftelov af 30te November 1871, jfr . Anordning aí I ld e  Januar 
1876 Punkt 10,

3) Opfordringer efter Forordning angaaende Tilbagesøgning af offentlige Penge
effekter af 21de Juni 1811, jfr . Lov af 1. Januar 1851 Punkt 14.

i) Bekendtgorelser efter Lov af 22de December 1876 § 3, jfr . Strandingslov af 
24de Marts 1899 §■§ 9 og 13. (Efter Omstændighederne gratis eller íor nedsat Be
taling, jfr . Finansministeriets Cirkulære Nr. 181 af 5te August 1892),

5) Bekendtgðrelser efter Presselov af ádie Januar 1851 §§ 11 og 15, jfr . Lov 
af 1de Januar 1854 Punkt 24 (gratis),

6 ) Bekendtgðrelser i Henhold lil Konkurslov af 25de Marts 1872, jfr . Anord
ning af 2den Maj 1902 og Skiftelov af 30te November 1871, jfr . Anordning af lid e  
Januar 1876 uden for de under 2) nævnte,

7) Bekend tgorelser eíter Lov om Beskyttelse for Varemærker af 11te April 1890 
§ 6, jfr . Anordning af 2 Ide November 1893,

8) Offentlige Stævninger efler Forordning af 11te September 1839, jfr . Reskript 
af 11. November 1816, Forordning af 7de Februar 1823, jfr . Kancelliskrivelse af 
27de November 1 8 2 1, Lov af 23de Februar 1866 § 9, Lov om Skibes Registrering 
af 1ste April 1892 § 19, jfr . Anordning af 16de September 1893, Solov aí lste April 
1892, § 167, jfr . Anordning af Ide November s. A. og Lov af 23de April 1897 
§ 13,

9) Bekendtgorelser efter Tvangsauktion^lov af 9de April 1891, jfr . Anordning af 
12te April 1892,

10) Bekendtgorelser efter Lov om Skibes Registrering af lste April 1892 §§ 18, 
26 og 43, -  —- —

12) Bekendtgorelser i Henhold til Anordning om ft avnestempel paa Arbejder, 
forfærdigede af Guld og Solv, af fde November 1892 § 7, jfr . Lov af 5te April 
1888 § 4,

13) Bekendtgorelser om Eksekutorers Overtagelse af deres Hverv,
11) Kundgorelser fra del kgl. Sundhedskollegium særligt angaaende ledige Em

heder, ledigt Apotekerprivilegium-) ofr om medicinske Kandidater, som have erholdt 
jus practicandi (gratis). Det tilfojes, at Kundgorelser fra Justitsministeriet angaa
ende ledige Embeder fra ovennævnte Tidspunkt kunne ventes optagne i Statstiden
den.

l ) J f r .  m idl. B ia t . Nr. 2 a f 9 . M aj 1910.
9) Nu Sæ  ranli ggende.
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I de Tilfælde, hvor ingen Bemærkning om Betali ngssporgsmaalet er gjort ved de 
foran under 1 14 nævnte Kundgðrelser, bliver Betaling at erlægge. Hvad angaar 
Stórrelsen af denne, henvises til Indenrigsministeriets Bekendtgórelse af 6te f. M. 
Dog bemærkes det, at for de Tilfælde, hvor der hidtil har været fastsat en bestemt 
Takst for visse Bekendtgorelsers Optagelse i Berlingske Tidende, har Indenrigsmini
steriet givet Tilsagn om, at denne vedblivende skal blive iagttaget. Dette gælder om 
folgende Kundgðrelser: om Registrering af Navnestempler, jfr . Anordning
Nr, 202 af 4de November 1892 § 8 (ovenfor Nr. 12), Ligeledes bemærkes det, at s 
Tilfælde, hvor Kundgðrelser indrykkes uden Vederlag, eller hvor en bestemt Takst 
gælder for Indrykkeisen, og Eksemplarer til Legitimation for Indrykkeisen i Fðlge 
hidtilværende Praksis ere leverede den indrykkende Myndighed, kunne saadanne 
vedblivende forventes afgivne uden Betaling, Endnu finder Justitsministeriet Anled
ning til at bemærke, at der mellem Ministeriet og Indenrigsministeriet er Enighed 
om, ot Tilfælde, hvor der til en Kundgorelses behorige Iværksættelse kræves gentagen 
Indrykkelse i vedkommende offentlige Tidende, og Indrykkelsen er begyndt, men ikke 
tilendebragt inden 1ste n. M., da Statstidende begynder at udkomme, vil en fortsat 
Indrykkelse i Statstidenden gyldig kunne slutte sig til den i vedkommende offentlige 
Tidender for 1ste n, M. stedfundne Offentliggðrelse et Spórgsmaal, der i ovrigt 
vil hore under Domstolenes Afgorelse.

2. Febr. 1905 —  REGLEMENT FOR HVALFANGST VED FÆ RØERNE. I Med- 
for af Lov om Hvalfangst ved Færoerne af 2. Maj 19021) § l fastsættes herved fol
gende:

1 Hvalstationer maa for Fremtiden ikke anlægges uden efter Tilladelse fra 
de kommunale Bestyrelser og Sundhedskommissionerne L de Sogne, hvis Grænser 
ikke ad Sovejen ere fjærnere end 1/2 Mil fra det Sted, hvor Stationen agtes anlagt. 
Bestaar en Kommune af to eller flere Sogne, tages Beslutning i saadanne Sager af 
Sognekommissionerne i de interesserede Sogne, hver for sig,

2 Fortojning af Hvaler eller Hvalkroppe maa ikke ske saaledes, at det rette Far
vand derved stoppes ( jfr . Straffelovens § 285) ,2) Andetsteds end ved Stationerne 
maa Hvaler eller Hvalkroppe ikke fortojes i Soen uden efter indhentet Tilladelse, 
som midlertidig kan meddeles af Sognekommissionen i det eller de tilgrænsende 
Sogne. For længere Tid, dog ikke udover et Aar ad Gangen, kun Landfogden meddele 
saadan Tilladelse, naar Forstanderskaberne for de tilgrænsende Kommuner dertil 
give deres Samtykke, Ved Meddelelsen af de nævnte Tilladelser skulle de paagældende 
Myndigheder ikke blot iagttage, at Tilladelsen ikke strider imod denne Paragrafs 1ste 
Stykke, men ogsaa, at Forlójningen af Hvaler paa del paagældende Sted ikke vil være 
til Hinder for Sejlads med levende Fisk, Nólekast, Sildefangst, Grindefangst og lig
nende. Paa Pladser, hvor saadan Tilladelse er giten, kan Landfogden tillade, at der 
uf Hvalfangeren anbringes Fortójningsbðjer, om hvis Anbringelse der paa vedkom
mende Hvalfangers Bekostning skal ske offentlig Bekendtgórelse. Hvalerne maa ikke 
henligge pau Fortojningsplndserne længere end 3 Dógn fra den Tid, Hvalen er dræbt. 
Skulde i enkelte Tilfælde Vejrforholdene \ære til Hinder for, at Hvalerne fores bort, 
kan Fristen forlanges af Sognekommissionen.

3 Hvalaffald, derunder indbefattet Hvalben, som indenfor en Afstand af l /̂o Mil 
(maall ad Sovejen) fra en Hvalstation driver op paa Stranden eller iligger i Vejen 
for Nótekast, Sejlads m. v., kan vedkommende Forstanderskab 2 Gange om Maaneden 
lade fjærne paa vedkommende Stations eller Stationers Bekostning, dog forst efter 
med 48 Timers Varsel at have tilsagt Stationens Forstander Formand eller Be
styrer at gðre det. Har denne til Forstanderskabet opgivet en Stedfortræder, sker 
Tilsigelsen til ham. En Stedfortræder er Forstanderen pligtig til at have i sin Fravæ
relse. Saafreml der opslaar Tvist om Stórrelsen af saadan Bekostning eller om sammes

1) Nu Lov Nr. 109 a ( 15. M arls  1939,
=) Nu S tfl. §  184.
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Fordeling mellem de paagældende Hvalstationer, forelægges Sagen for Landfogden, 
som efter at have indhentet Erklæring fra Parterne gor Indstilling Liil Amtmanden, 
af hvem Sagen afgðres med bindende Virkning for alle Parter.

4 Lundfogden kan efter Opfordring af Jordejere, Fæstere, Beneficiarier eller 
Lejere, der have Ret til at lade deres Kreaturer græsse op til en Hvalstations Areal, 
give Paalæg om, at delte helt eller delvis forsynes med forsvarligt Hegn, som er i 
Stand lil at holde deres Kreaturer ude. Dog maa Indhegningen ikke være til Hinder 
for Vinlergræsningsretligheder.

5 Nærværende Reglement gor ingen Indskrænkning i den Sundhedsautorileterne 
efler den gældende Lovgivning Lillagie Myndighed. Bestemmelser om Fjernelse eller 
Opbevaring af Affald og RaamateriaJe af H valer saavel som Renligshedsbestemmelser 
for Hvalslationer og deres Omgivelser m, v. kunne derfor træffes ved lokale Sund- 
hedsvedlægter. Den Myndighed, som ved Reglementet er tillagt Forstanderskaber og 
Sognekommissioner, tilkommer for Thorshavns Vedkommende Kommunalbestyrel
sen.

6 Overtrædelser af dette Reglement straffes, for saa vidt hojere Straf ikke er for
skyldt efter'den almindelige Lovgivning, med Boder indtil -100 K r., som tilfalde Amts- 
fattigkassen.

7 Sager angaaende Overtrædelser af detle Reglement behandles som offentlige 
Politisager.

5. Muj —  LOV (NR. 81) SIGTENDE T IL  AT LETTE UDARBEJDELSEN AF 
NYE SKØDE- OG PAiNTEREGISTRE PAA FÆRØERNE.

1 Omkostningerne ved Udarbejdelsen af nye Skode- og Panteregistre for Færoerne 
afholdes paa samme Maade, som ved Lov om ny Skyldsætning paa Færðerne af 29. 
Marts 1867 § 12 er fastsat med Hensyn lil Omkostningerne ved det deri ommeldte 
Matrikuleringsnrbejde. Naar Sorenskriveren i Anledning af Registrenes Udarbejdelse 
forelager Rejser, har han Krav paa fri Befordring for sig og en Ledsager samt 4  Kr. 
daglig i Dugpenge. —  - 

G Justitsministeriet bemyndiges lil at udfærdige reglementariske Bestemmelser om 
Skode- og Panleregistrenes Jndrelning og Forclse.

7 Lov Nr. 33 af 11. Marls 1892 sigtende lil at lette Udarbejdelsen af nye Skode- 
og Panteregistre paa Færoerne ophæves.

3. Juni BEKENDTGØRELSE (NR. 99) FOR FÆ RØERNE OM REGLER 
FOR OPKRÆVNING AF A FCIFT AF HVALER. I Medfor af Lov af 2. Maj 19021) 
om Hvalfangst ved Færoerne § 6 fustsæltes herved folgende Regler for Opkrævning 
af Hvalafgiften:

1 Den i Lovens § 6 fastsatte Afgift af Hvaler indbetales i Lobel af Kalenderaaret 
tíl vedkommende Oppeborselsbeljent forsle Gang for Tiden indlil Udgangen af M aj 
Maaned inden den 8de Juni og derefter for hver Maaned inden den 8de i de^ "aa- 
folgende Maaned, dog sidste Gang inden 8 Dage efter, at Fangsten ved den paa
gældende Station er afsluttet. Samtidig med Indbetalingen tilstiller Stationens Be
styrer Oppeborselsbeljenten en Opgorelse over det skyldige Belob, affattet i 2 Eksem
plarer i Overensstemmelse med det neden anforte Skema A .-)

2 Senest 8 Dage efter Indbelalingsfrislens Udlob indsender Oppeborselsbeljenten 
det indkomne Afgiftsbelob lil de vedkommende offenllige Kasser, ledsaget af for
noden Opgorelse, affatlet i Overensstemmelse med det neden anforte Skema B.2) 
Det ene Eksemplar af den fra Hvalstationerne modtagne Opgorelse indsender han 
samtidig til Kassereren for Færo Amts økonomiske Fond.3) Har Oppeborselsbetj enten 
ikke inden den for Indmeldelsen til de offentlige Kasser ovenfor angivne Frist mod

1) Nu Lov Nr. 109 af 15, M arts 1939.
2) Udelades.
*) Nu Landskassen (Oppeborselskonloret).
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laget Afgiftsbelob med Opgiirelse, tilstiller han vedkommende Kasserere Meddelelse 
herom og gor samtidig straks Skridl Lil det skyldige Belobs Inddrivelse.

3 Omkostningerne ved Trykningen m. v. af ovennævnte Skemaer bæres af de i 
Lovens § 7 nævnte offentlige Kasser i del Forhold, hvorí de faa Del i Afgiften.

24. Juni SK R. FRA FÆ RØ AMT til samtlige Bygningskommissioner for Land
kommunerne. Med Skrivelse af 6te April d. A, har Amtmanden forelagt Ministeriet 
cn Sag, hvori Bygningskommissionen for A. Sogn i Anledning af en Foresporgsel 
fra Kongsbonde B. B. af C. Bygd, om der vi! kunne gives Fisker D. D. sammesteds 
Tilladelse til at opfore et Beboelseshus i en Afstund af c. 20 Alen fra el Foresporgeren 
lilhorende Sodnhus, udbeder sig Amtets Afgorelse af, hvorvidt den paagældende 
Byggetilladelse ifoige Anordning om Bygnings- og Brandvæsenet i de færoske Land
kommuner af 16de Juni 1882 vil kunne gives. Foranlediget heraf skal man til Efter- 
letning og videre Bekendtgorelse meddele, at Justitsministeriet med Dem er enigt i, 
a l det ikke deraf, at Anordning 16de Juni 1882 § t forbyder at opfore Sodnhus eller 
Trankogeri i mindre Afstand end 30 Alen fra beboet Hus, Kirke, Skoie eller lignende 
Bygning, Hohus, Pakhus eller Kæld, kan udledes, al Beboelseshus, Kirke m. v. ikke 
maa opfores i mindre Afstand end SO Alen fra Sodnhus eller Trankogeri, og a t som 
Folge heraf Spórgsmaalet om, hvor vidt saadant kan tilstedes, maa afgores efter de 
almindelige, i Anordningens § 3 indeholdt Regler, ved Skiin for hvert enkelt Tilfælde 
af Bygningskommissionen, dog at dennes Afgorelse selvfolgelig i Overensstemmelse 
med Anordningens § 6 vil kunne indankes for Amtmanden,1) og at det, hvor ikke 
særlige Hensyn til Byggegrundenes hensigtsmæssige Benyttelse gore sig gældende, 
maa af Hensyn til Brandfaren tilraades at vise Varsomhed med at titlade Opfiirelse 
af Bygninger inden for 30 Aiens Afstand fra Sodnhus eller Trankogeri. Efter den 
Anledning, Sagen dertil giver, skal man derhos udtale: a t den i Anordningens § 4 
sidste Punktum, indeholdte Bestemmelse efler Ministeriets Formening maa anses 
som en Overgangsregel, der kun er anvendelig i det Tilfælde, al Sodnhuse inden 
Lovens Ikrafttræden fandtes i mindre Afstand fra de i forste Stykke omhandlede 
Bygninger end 30 Alen, og at der som Folge heraf, hvis der gives Fisker D. D. 
Tilladelse til al opfore det ovenfor omhandlede Beboelseshus, ikke vil kunne gives 
Kongsbonde B. B. Tilhold om at flytte sit Sodnhus eller særlige Forskrifter med 
Hensyn til Brugen af samme, og del, hvad enten dette maatte være opfort for An
ordningens Ikrofttræden eller senere, s a m l  a t  det, naar Tilladelse soges til Op- 
fórelse of Sodnhuse eller Trankogerier, ikke blot ubetinget maa kræves, al dc op
fores i mindst 30 Alens Afstand fru de i Anordningens § 4  nævnte Bygninger, men 
tillige bor haves for Øje, at de anbringes saaledes, at de hverken í Øjeblikket med- 
fóre Brandfare eller kunne paaregnes at ville lægge Hindringer i Vejen for frem
tidige Vej-, Gade- eller Aflobsanlæg.

29. Nov. —  BEK. (NR. 173) OM BESTEM M ELSE 1 HENHOLD T ÍL  LOV OM 
SØNÆRINGEN M. M. AF 25. MARTS 1892 § 23 MED HENSYN T IL  BØDER 
EFT ER  NÆ VNTE LOV FOR FÆ RØERNES VEDKOMMENDE. I Henhold til § 23 
i Lov om Sonæringen m. m. af 25de Marls 1892") har Justitsministeriet bestemt, at 
de for Overtrædelse af denne Lov paalagte Boder skulle, for saa vidt det paagæl
dende Skib er hjemmehorende paa Færoerne, tilfalde Foreningen for forulykkedes 
Efterladte sammesteds fra den lste Januar 1906.

9. Marts 1906 —  LOV (NR. 35) OM UDFØRELSE AF NOTARI ALFORRETNIN
GER PAA FÆRØERNE.

1 Fra 1. April 1906 paahviter det Sysselmændene paa Færoerne at udfore Notarial- 
forretninger indenfor Sysselel. Sorenskriveren paa Færoerne kan som hidtil udfore 
Notarialforretninger overalt paa Øerne.

J )  Nu Landsstyret.
í )  Nu Bek. (Nr. 74) 31. M arts 1928 § 27,
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21) Derhos tillægges der hvert af de af Sysselmanden benyttede Vidner2) en 
Godlgorelse af 50 Øre for hver Forretning. Naar Sysselmanden for at faretage No- 
larialforretninger, hvortil han rekvireres, nodsages til at gore Hejser, betales disse 
efter Reglerne i Sportel-Reglement 30. Marts 1836 § 15,

3 De nærmere Regler om Sysselmændenes Udforelse af Notarialforretningeme, 
Indberetninger, Regnskabsaflæggelse m, v. indeholdes i en Instruks for Udforelse af 
JVotarialforretninger paa Færoerne, som udfærdiges af Justitsministeriet.!')

9. Maris -  LOV (NR. 36) OM Æ NDRINGER I LOV NR. 44 AF 30. MARTS 
lb 92  OM FORSKELLIGE SKATTER OG AFGIFTER PAA FÆRØERNE. (Indfójet 
i Loven af 1892).

9. Marts LOV FOR FÆ RØERNE (NR. 37) OM INDPODNING A F KOKOP
PER.

1 Enhver, der ikke har haft de naturlige Kopper, skal inden opnaaet 7 Aars Al
der være indpodet med Kokopper; de ukonfirmerede Born, som paa den Tid, da 
denne Lov træder i Kraft, have opnaaet 7 Aars Alder og endnu ikke ere indpodede 
med Kokopper, skulle derhos være indpodede inden 2 Aar, regnet fra den Tid, da 
Loven træder i Kraft. Naar dette ikke er sket, anses vedkommende Forældre eller 
den, der med Hensyn lil Forsorg for Barnet træder i deres Sled, med en Bode af 
indtil 20 Kr.

2 Den, der forestaar en Skole, offentlig eller privat, skal ved at lade Lægeattest 
forevise, forvisse sig om, at den ovennævnte Forpligtelse er eflerkommen med Hen
syn til de Born, der soge Skolen. Er delle ikke Tilfældet, eller undlade Forældre 
eller andre vedkommende paa Skolebestyrerens Begæring at forevise Lægeattest, 
skal Skolebestyreren derom gor Anmeldelse til Skolekommissionen, som har at sende 
Anmeldelsen til Politiet (Landfogden eller vedkommende Sysselmand); delte skal 
derefter undersoge Sagen og, saafreml Barnet befindes ikke at være indpodet, give 
vedkommende Paalæg om under en Biide af 2 Kr. for hver Uge, Paalægget over
siddes, at foranstalte Indpodningen foretagen ved næste offentlige Indpodning.

Skolebestyreren skal i Skoleprotokollon have en Rubrik, hvori indfores, om Bar
net er indpodet og af hvem, eller, hvis Barnet ikke er indpodet, hvad der i saa 
Henseende er sket. Det gores Skolekommissionen til Pligt een Gang aarlig at gen
nemse denne Protokol og med sin Underskrift at bevide, nt dette er skel, samt, for 
sua vidt Protokollen ikke befindes behorig tort, eller hvis nogen anden Overtræ
delse at denne Lovs Forskrifter bemærkes, at anmelde saadunt for Politiet. Over
trædelse af de Skolebestyreren i denne Paragraf paalagle Forpligtelser anses med 
Boder fra 10— 40 Kroner.

3 Med Hensyn til de Born, som ikke undervises i offentlig eller privat Skole, 
paaligger del Skolekommissionen ved al lade sig forevise Attest at forsikre sig om, 
at den ovenomhandlede Forpligtelse er efterkommen, og, naar dette ikke er Til
fældet, derom al gore Anmeldelse lil Politiet, som har at foretage det fornodne 
i Overensstemmelse med foranstaaende Paragraf.

Enhver Skolekommission skal være forsynet med en Protokol, hvori de i denne 
Paragraf omtalte Born indfores, og hvori ska] være en Rubrik for, at Attest om 
Koppeindpodníng er forevist. Protokollen, der anskaffes for Kommunens Regning, 
fiires af Skolekommissionens Formand, men maa aarlig forsynes med hele Skole
kommissionens Underskrift. Protokollen skal til enhver Tid være til Amtmandens 
Ef lersyn.

Overtrædelse af de Skolekommissionen i denne og foregaaende Paragraf paalagte 
Forpligtelser anses med Boder fra 10— 100 Kroner.

í )  1. P unktu m  borifald et og udelades.
a)  lf. Retsplejeloven §  55 er det kun nfidvendigl et benytte e l V idne.
a)  Instruks Nr. 45 »f 10. Mnrta 1906 og Nr, 223 of 31. Oktober 1917.
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4 Naar de naturlige Kopper vise sig paa et Sled eller i saadan Nærhed af Stedet* 
nt Koppesmittens Indbringelse er at befrygte, skal Politiet efter Indstilling fra ved
kommende Epidemilæge paabyde, at enhver paa Stedet, som ikke straks godlgor 
at have haft Kokopper eller de naturlige Kopper, inden en bestemt Tidsfrist skal 
være indpodet med Kokopper under en Bode af 2 Kroner for hver Dag, det givne 
Paabud oversiddes. Epidemilægen er forpligLet tii nt indfinde sig paa Stedet, inden 
denne Frist udlober. Paabudet sker, naar Foranstaltningen indskrænker sig til en
kelte Huse, ved Paalæg til de vedkommende eller, for saa vidt angaar Horn under
15 Aar, deres Forældre eller dem, som træde Barnet i deres Sled. Skal ForanstalL- 
ningen udstrækkes til en storre Kreds, sker Paabudet ved Bekendtgorelse, der nær
mere angiver Kredsens Grænser og paa hensigtsmæssigst Maade bringes til almin
delig Kundskab.

I paalramgende Tilfælde kan Epidemilægen selv udstede de ovennævnte Paabud, 
og underretter da snarest mulig Oversundhedskommissionen og Politiet derom.

5 Opsætlelse mod Indpodning kan af Hensyn til vedkommendes Helbredstilstand 
bevilges af Politiet efter Erklæring fra en autoriseret Læge; i Tilfælde af Nægtelse 
forelægges Sagen for Amtmanden.

6 Som Bevis for, at en Person h ar været indpodet med Kokopper, gælder en af  
den Læge, som har foretaget Indpodningen, underskreven Koppeattest, udfærdiget
i den Form, som af Justitsministeren foreskrives. Hvor saadan Attest ikke kan til
vejebringes, benytte et af en autoriseret Læge underskrevet Vidnesbyrd om, at ved
kommende bærer utvivlsomme Ar efter K okopper eller naturlige Kopper. Kon 
heller ikke saadant Vidnesbyrd fremskaffes, maa Indpodningen gentages.

7 Enhver kan ved offentlig Foranstaltning faa Kokoppeindpodningen foretagen 
og Attest derfor meddelt uden Betaling. Den offentlige Indpodning udfores af Epi
demilægerne. AE dem, som ere indpodede ved offentlig Foranstaltning, skal et Ef
tersyn finde Sled, ved hvilket Lægen er berettiget til at tage Koppevædske af de 
indpodede. De nærmere Regler for den offentlige Indpodning og for det nævnte 
Eftersyn, íoreskrives af Justitsministeren.1) Udeblivelse fra Eftersynet og Vægring 
ved at tiislede Lægen at tage Koppevædske, straffes med Boder fra  2 — 10 Kr., 
hvilken Straf, naar den indpodede er under 15 Aar, paalægges vedkommende For
ældre eller dem, som iræde Barnet i deres Sted.

Til Foretagelse af den offentlige Koppeindpodning er Kommunen pligtig at an
vise Lægen et passende Lokale samt at siirge for den fornðdne Bekendtgorelse om 
Indpodningen.

8 Enhver, som onsker del, kan blive genindpodel til de Tider, paa hvilke den of
fentlige Indpodning foregaar, af vedkommende Epidemilæge,

Ved udbrydende Koppeepidemi træffes der derhos af Oversundhedskommissio
nen særlig Foranstaltning til, al enhver indenfor det Distrikt, som af Kommissionen 
nærmere fastsættes, kan blive genindpodet,

9 Med Hensyn lil Betalingen til Lægen for de i denne Lov omhandlede Forretnin
ger har det sit Forblivende ved Bestemmelserne i Lov (Nr. 3) af 8. Januar 1872,2) 
dog al Betalingen for den i nærværende Lovs § 8, 2det Stykke, nævnte Genindpod
ning faslsættes lil 25 Øre for hver genindpodel.

Betalingen for offentlig Indpodning eller Genindpodning afholdes af Amlsrepnrti- 
lionsfonden, paa hvis Bekostning ligeledes de Vakcinalionsprotokoller blive at ud
levere, som Lægerne ere pligtige at fore.

10 Enhver Læge skal som Hegel benytle animai Koppevædske fra den kongelige 
kokoppeindpodningsanstalL i K j obenhavn, og Forplantning af Koppevædsken fra 
Barn til Barn bor kun finde Sted i Nodsiald. Hvor humaniseret Vædske benyttes, 
maa Lægen kun tage den af Biirn. om hvis almindelige Sundhed han har forvisset 
sig. Af Born under 3 Maaneders Alder maa der ikke lages Koppevædske lil For-

i )  J f r .  Anurdn. 41 a f 10. M arts 1906.
e)  Ophavet ved An. Nr. 35 a f 26. Febr. 1935.
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plantel.se, ej heller aí genin dpodede. Enhver Læge, som selv besorger Koppevædskens 
Forplantelse, bor aí yderste Evne vaage over, at Vædsken hoider sig ægte og ren.

Lægen skal ved Kokoppeindpodningen iagttage tilborlig Omhu, £or ikke at paa* 
fore den indpodede Infektion af anden Art. Den, som ved ikke at iagttage tilhor* 
lig Forsigtighed ved Koppeindpodningen bliver Skyld i, at en anerkendt smitsom 
Sygdom ved denne o verf« res til sunde Personer, straffes med Boder fra 100— 400 
Kr., for saa vidt ikke storre Straf er forskyldt efter Lovgivningens almindelige 
Forskrifter. Er han Embedslæge, kon Straffen under skærpende Omstændigheder sti
ge til Embedsfortabeise.

11 Sager angaaende Overtrædelser af denne Lov behandles som offentlige Politi
sager. Boderne tilfalde Amlsfattigkassen.

12 Forordningen af 3. April 1810. Plakaten af 19. November 1811, Forordningen 
af 30. April 1824 § 10, jfr . Reskript af 7. December 1827, og alle dertil sig slut
tende Bestemmelser ophæves. For de Borns Vedkommende, som paa den Tid, denne 
Lov træder i Virksomhed, maatte være udgaacde af Skolen, finde dog de nugæl
dende Bestemmelser for saavidt Anvendelse, at Vakcinationsattest inaa forevises in
den Konfirmationen.

13 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1906.
V

10. Marts —  ANORDNING (NR. 41) OM DEN OFFENTLIGE KOKOPPEIND- 
PODNING PAA FÆ RØERNE. I Henhold til Lov for Færoerne om Indpodning af 
Kokopper af 9de Marts d. A. § 7 fastsættes herved folgende Regler for den offent
lige Indpodning og for Eftersynet af dem, som ere indpodede ved offentlig Foran
staltning:

1 Den ordentlige offentlige Indpodning i Thorshavn sker 1 Gang aarlig paa det 
Sted, som aí Kommunalbestyrelsen anvises dertil. Om den Dag, paa hvilken den 
offentlige Indpodning finder Sted, skal Epidemilægen udstede fornoden offentlig 
Bekendtgorelse.

2 Den ordentlige offentlige Indpodning paa Landet skal ske i Tiden mellem April 
og Oktober mindst 1 Gang hvert andet Aar for hver Bygd; dog kan Lægen med 
Samtykke af Fysikus lade en Tid af indtil 4  Aar hengaa meliem hver Indpodning 
for sraaa og afsidesliggende Bygders Vedkommende.

Over de Bygder, for hvilke Indpodningen skal foregaa, udarbejdes der af Lægen 
en Plan, som bliver at forelægge for Fysikus. Det bliver ved denne at iagttage, al 
der afholdes offentlig Indpodning paa saa mange Steder i Distriktet, at Afstan
dene fra de Bygder, for hvilke Indpodning skal foretages, hojst bliver 3/8 Mil over 
Land. Naar Planen er fastsat af Fysikus, tager Lægen Bestemmelse om, paa hvilken 
Tid Indpodning for hver enkelt Bygd skal foregaa, og tilstiller vedkommende Sogne
kommission (eller hvor ingen saadan findes, vedkommende Forstanderskab) Med
delelse derom, hvorefter Sognekommissionen (Forslanderskabel) har at siirge íor et 
passende Lokale og for at bekendlgore Tid og Sled for Indpodningen ved Kirker 
stævnel) og paa anden hensigtsmaissig Maade. Planen kan dog simplificeres, naar 
Fysikus, som efter de i § 7 paabudte aarlige Medicinalberetninger har tilstrække
lig Rede paa Forholdene til om fornodent at kunne gribe ind, finder Anledning til 
at fravige denne, sauledes al det Í ovrigt overlades vedkommende Læge at rette 
Foretagelsen af Vakcinatlonen efter Tid og Lejlighed indenfor de i Loven fast
satte Tidsgrænser.

3 Er Lægen forhindret fra at give Mode til den til Indpodningen berammede Tid, 
maa han, saafremt han ikke i tilborlig Tid kon foranstalte Modet aflyst ved Be- 
kendlgorelse til Kirkestævne2) eller paa anden hensigtsmæssig Maade, saa vidt 
muligt foranledige, at der paa hans Vegne gives Mode af en dertil af Amtet kon
stitueret.

* ) Nu ved O pslag, jf r .  Lov Nr. 59  a í 1. A pril 1912.
a)  Ved O pslag jf r .  an f. Lov.
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4 Eftersyn foretages af Lægen selv, hvis han kan give Mode uden i den Anled
ning at foretage særskilt Rejse, men ellers i Reglen af en dertil af Amtet efter 
Lægens Indstilling konstitueret paalidelig Person, som giver Lægen skriftlig Med
delelse om Resultat,

Naar Indpodningen er foregaaet, underretter Lægen de tilstedeværende om, naar 
Eftersynet, der foretages sammesteds som Indpodningen, vil foregaa, med TiJfoj* 
ende, at udeblivende kunne vente at blive ansete med Mulkl. I særlige Tilfælde, 
hvor Omstændighederne tale derfor, kan Lægen tilstaa enkelle Fritagelse for at 
mode ved Eftersynet; deL bliver de saaledes fritagn es egen Sag at tilvejebringe 
Attest for, at Indpodningen er sket.

Pna Grundlag af Eftersynet udsteder Lægen, saafremt Indpodningen maa an
ses for fuldkomment lykket, Attest efter vedlrykte Blanket.1) Hvor Indpodningen 
ikke kan anses for fuldkomment lykket, meddeles der vedkommende Attest om, at 
Indpodning forgæves er foregaaet, og kan denne Attest afværge Strafansvar for und
ladt Indpodning, indtil den næste offentlige Indpodning i Bygden finder Sted. Om de 
ved Eftersynet udeblivne har Lægen at gore Indberetning til Politiet (Landfogden 
eller vedkommende Sysselmand).

5 Naar Genindpodning i Overensstemmelse med Lov af 9de Marts d. A. § 8 fin
der Sted ved offentlig Foranstaltning, forholdes der med Hensyn til Fastsættelse 
af Tid, Tilvejebringelse af Lokale og Bekendtgorelse om Tid og Sted for Genind
podningen paa samme Maade som ovenfor i §§ 1 og 2 foreskrevet. Attest for, at 
Genindpodning er foregaaet, meddeles efter vedtrykte Blanket B .,1) saa snart Gen
indpodningen er foretagen, og Eftersyn af de genindpodede finder ikke Sted.

6 De offentlige Læger have al fore en Protokol, der skal indeholde Oplysning 
om de af dem indpodedes og geníndpodedes Navne, Alder, Fodested og Bopæl, Ind
podnings- og Eftersynsdagen, Indpodningernes Udfald samt Bemærkning ved de 
Personer, til hvem humaniseret Lymfe maatte være anvendt,

7 Enhver offentlig Læge er pligtig til i sin Medicinalberelning at opgive Antallet 
af de af Itam i Aarets Lob foretagne Indpodninger og Genindpodninger, særskilt for 
hvert Kon, samt at gore Rede for, hvor og naar han har vaccineret i Beretningsaarel 
m, m., og hvor han agter at vaccinere i det efterfølgende Aur. Blanketter til Indpod- 
ningsaltester blive paa Forlangende udleverede til enhver Læge, naar han derom 
henvender sig til Fysikus.

8 Denne Anordning træder i Kraft samtidig med Lov for Færoerne om Indpod
ning af Kokopper af 9de Marts d. A.

10. Marts INSTRUKS FOR UDFØRELSEN AF NOTARI ALFORRETNINGER 
PAA FÆ RØERNE I HENHOLD T IL  LOV AF 9. MARTS 1906.

I 2) Med Hensyn til Sorenskriverens Udforelse af Notarialforretninger forbliver 
de hidtil gældende Regler i Kraft.

22) SyBselmændenes Notaríalprotokoller, der bekostes af dem selv, autoriseres af 
Amtmanden over Færoerne, der forer del overordnede Tilsyn med Notarialforrelnin- 
gernes Udforelse. ] Protokollen indfores alle Embedshandlinger, som af Notarius 
udfores, og Attestationer, som af ham udstedes. De ved Forretningen tilstedevæ
rende Dokumenter bliver kun at indfore i Protokollen, naar vedkommende forlan
ger del. Sysselmændene fore hver et Navneregister over de af dem udforte Nolarial- 
forretninger med An gi vels af Rekvirentens Navn, Forretningens Art, Dato for dens 
Foretagelse og Stedet i Notarialprolokollen, hvor den findes indfort. Sysselmændenes 
Befojelse til at udfore Notarialforretninger strækker sig kun til vedkommende Sys
sel, men er uafhængigt af, hvor Rekvirenten horer hjemme.

3 Notarius bor udenfor paatrængende Tilfælde ikke fungere, naar Rekvirenten 
eller den, med hvem en Forretning foretages, er hans beslægtede eller besvogrede 
í op- og nedstigende Linie ( Forældre, Bedsteforældre o. s. v., Born, Bornebbrn o, s.

' )  U delades.
9) Som ændret ved Instruks Nr. 223 af 31. Okt. 1917.
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v.f Svigerforældre og Svigerborn), i Sideliniens 1ste Grad, (Broder, Soster, Svoger, 
Svigerinde) eller naar han i nogen Maade er materielt interesseret i den rekvire
rede Notarialforretning.

4 Notarius bor altid med den storste Omhu og Nojagtíghed udfore de til hans 
Embede horende Forretninger og bor især skaffe sig den fuldkomneste Vished om 
alt, som han i Embeds Medfor bekræfter, saa at det Vidnesbyrd han meddeler om 
de i hans Overværelse foregaaende Handlinger eller afgivne Erklæringer altid er 
grundet paa hans personlige Iagttagelse og ikke blot paa Vidnesbyrd af andre, til 
hvem han har Tillid. Naar den, der i Notarens Overværelse underskriver et Doku
ment, vedgaar en Underskrift eller afgiver nogen anden Erklæring, der skal have 
forbindende Kraft, ikke forud er Notarius personlig bekendt, bor Notarius soge at 
skaffe sig Vished om, at den paagældende virkelig er den Person, han udgives for. 
Hvis saadan Vished skaffes ved Notarius bekendte paalidetige Personers (Identitets- 
vidners) Udsagn eller ved Dokumenter, som forevises Notarius (Legitimationspapi- 
rcr), bor disse Personer eller Dokumenter udtrykkelig nævnes saavel i Notarialpro- 
tokollen som i den Paategning, som gives et Dokument. Notarius bor ved Ud
forelsen af sine Forretninger som Vidner bruge to Mænd, imod hvis Duelighed og 
Paalídelighed som Vidner i Almindelighed og i den enkelte Sag i Særdeleshed intet 
kan være at udsætte. Disse Vidner bor nævnes i den Forretning, Notarius udste
der, og tillige underskrive denne til Vitterlighed om, at alt er passeret som i For
retningen anfort.

5 Naar Notarius anmodes om at forfatte Fuldmagter, Testamenter eller andre des
lige Dokumenter; bor han, i at paatnge sig dette, omhyggelig sorge for, at Alt iagt
tages, hvad der horer til Dokumentets Gyldighed, og til, at den tilsigtede Virkning 
kan opnaas. I den Betaling, han derfor oppebærer, hor han rette sig efter Billig
hed, hvormed han med vedkommende kan komme overens.

20. Juli BEK. (NR. 36) OM EN AF JU STITSM IN ISTER IET STA D FÆ STET 
VEDTÆ GT FOR BENYTTELSEN A F VAND FRA THORSHAVNS VANDVÆRK. 
I Henhold til Lov af 24de Marts 1899 om Tilvejebringelsen af Vedtægt for Benyttel
sen af Vand fra Thorshavns Vandværk stadfæstes herved folgende af Thorshavns 
Kommunalbestyrelse Justitsministeriet forelagte Vedtægt for Benyttelsen af Vand 
fra Kobstadens Vandværk:

1 Ingen, som har Vandindlæg i sin Ejendom, maa, undtagen i Ildebrandstilfælde, 
lade andre benytte Vand fra Vandværket eller selv benytte del til anden Brug eller 
i storre Mængde, end den af Kommunalbestyrelsen vedtagne, til enhver Tid gældende 
Vedtægt for saadan Benyttelse eller Særlig Overenskomst med Vandværkets Be
styrelse hjemler ham. Den, der forser sig herimod, straffes med Boder fra 10— 100 
Kr.Under lige Straf er det forbudt, uden dertil erhvervet Tilladelse fra Kommunal
bestyrelsen eller den af samme valgte Vandinspektor, at foretage nogen som helst 
I orandring ved en Vandledning, samt i Tilfælde, hvor Vand til Næringsbrug afgi
ves gennem Vandmaaler, at lage Vand lil saadan Brug fra Haner, der afgive Vand, 
som ikke har passeret Vandmaaleren.

2 Den, der ved ikke at lukke en Hane eller ved at holde en selvlukkende Hane 
aaben eller ved mangelfuld Vedligeholdelse af Ledninger eller Haner eller ved an
den uforsvarlige Adfærd, enten det sker med Forsæt eller af Uagtsomhed, bevirker, 
at Vand fra Vandværket gaar til Spilde, samt den, der undlader at efterkomme et
i Vedtægten hjemlet Paalæg om Indskrænkning af Vandforbruget, anses med Bo
der fra 2— 20 Kr.

3 Enhver, der formener den, som af Kommunalbestyrelsen eller Vandinspektoren 
dertil er bemyndiget og behorig legitimerer sig, Adgang til de Steder i Ejendommene, 
hvorhen Vandindlægget er forgrenet, eller hindrer dem i at undersoge Vandindlægget, 
ifalder, for saa vidt det i saadan Henseende udviste Forhold ikke fra anden Side 
medforer storre Strafansvar, en Bode fra 10 100 Kr. Enhver, til hvis Forbrug Vand
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cr indlagt i en Ejendom, eller som benytter Vand fra Hane, der er anbragt paa 
aaben Plads eller Gade, i særligt Øjemed f, Eks. til industrielt Brug eller til Skibs
brug, er under lige Bode forpligtet til al meddele al den Oplysning, som mantte 
forlanges for at komme til Kundskab om Vandforbrugets Omfang.1)

4 Af Vandledninger, der er indlagte i Huse samt for de Beboelseshuses Vedkom
mende, der ikke have Vandindlæg, men benylle Vand fra Byens Vandværk, svarer 
Husels E jer en aarlig Afgift, der fastsættes paa Kommunens Budget. Ligeledes kan 
der aarlig paa Budgettet fastsætles Afgifter for anden Benyttelse af Vand fra By
ens Vandværk, f. Eks til industrielt Brug eller til Skibsbrug. Afgiften skal, for soa 
vidt industrielle Anlæg angaar, fastsættes til en i Forhold til det omtrentlige dag
lige Gennemsnitsforbrug bestemt. Slorrelse. Ilvad Afgiften for Vand til Skibsbrug 
angaar, skal den fastsættes enten efter Skibets Storrelse eller efter dets Bestem
melse, De nævnte Afgifter kunne inddrives ved Udpantning i Henhold til Lov om 
Udpantning for Færoerne af 30te Marts 1894 § 1 Nr. 3 .1)

5 Sager om Overtrædelse af denne Vedtægt bliver at behandle som offentlige Po
litisager. Boderne tilfalder Kommunens Kasse,

1. Nov. -  F ISK E R IVEDTÆ GT FOR MIDVAAG-SANDEVAAG BUGTEN. Det 
skal være forbudt at drive Fiskeri med Langline paa Midvaag-Sandevaag indenfor en 
Linie fra Præsttangen, efter Mulen, til Handestestak.

22. Marts 1907 -  LOV {NR. 53) FOR FÆ RØERNE OM TID EN S BESTEM 
M ELSE.

1 Tiden skal herefter for Færoerne bestemmes lige med Middelsoltiden for Green- 
wtch.

2 Denne Lov Iræder i Kraft den 1. Januar 1908.

9. April —  ANORDN, (NR. 71) HVORVED Bestemmelserne i LOV OM Foran 
stakninger til at forhindre den A SIA TISK E KOLERAS Indbringelse til Færoerne 
m. m. af 8. Januar 1872 indtil videre gores anvendelig paa »MENINGITIS CE- 
REBROSP1NALIS«. I Henhold til den Justitsministeriet ved Lov om Foranstalt
ninger til at forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. af 8. 
Januar 1872 § 7 meddelte Bemyndigelse anordnes herved fólgende: Bestemmelserne
i Lov om Foranstaltninger til al forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til 
bæroerne m. m. af 8de Januar 1872 skulle indtil videre ogsaa være anvendelige 
paa »Meningitis cerebrospinalis«.

19. April —  LOV (NR. 100) OM FORSKELLIGE FORHOLD VEDRØRENDE 
BEGRAVELSER, (Se Anord. Nr, 9 af 17. Januar 1908).

17. Jan. 1908 —  ANORDN. (NR. 9 ) , HVORVED LOV OM FORSKELLIGE 
FORHOLD VEDRØRENDE BEGRAVELSER AF 19. APRIL 1907 SÆ T T E S 1 
KRAFT PAA FÆ RØERNE. 1 Henhold til den Regeringen ved Lov om forskellige 
Forhold vedrorende Begravelser af 19de April 1907 givne Bemyndigelse sættes 
denne Lov herved i Kraft paa Færoerne med folgende Lempelse: Til § 4  fojes. 
»Kan i enkelte Tilfælde Aftale ikke træffes med Sognepræsten, træder vedkommende 
Kirkeværge —  eller i Bygder, hvor ingen Kirkeværge bor, Værgen for den paa- 
gæidende Kirkegaard — i Sognepræstens Sted«.2)

>) Som  æ nd ret ved B ek . 32S IS . O kt. 1913.
'J)  Ifó lg e  nævnte Lov kan F o lk e k irk e n s M edlem m er begraves paa F o lkekirkens K irkegaarde 

uden M edvirkning a f Fo lk ek irk en s P ræ ster (borgerlig  B egrav else), naar den afdode ved 
en i Testum entsform  affa tte t E rk læ rin g  h ar tru ffet Bestem m else herom . Ifó lg e  §  4  træ ffes 
A fta le  om borgerlig  Begravelse m ed vedkom m ende Sognepræ st.
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28. Febr. —  LOV (NR. 36) FOR FÆ RØERNE OM FORANSTALTNINGER 
MOD SMITSOMME SYGDOMME HOS HUSDYRENE M. M .i)

l 2) Indforse! lil Færoerne af Husdyr og Nylle-Fjerkræ samL af Huder og Skind, 
for saa vidt de ikke ere saltede eller garvede maa kun finde Sted efler særlig for 
hverl enkelt Tilfælde meddelt Tilladelse fra Landsstyret, som skal indhente Er
klæring fra Husdyrkommissionen (jfr. § 9) og evenluell fra andre Aulorileler.

Tilladelse bliver kun at meddele, naar der ikke med Indforsien kan antages at 
være forbundet Fare for Indbringelse af Smitte.

Indforsien skal gores afhængig af, at visse Regler iagttages til Forebyggelse af 
SmitLe.

2 Landsstyret kan bestemme, at den i § 1 ommeldte Tilladelse ikke maa gives 
enten med Hensyn til Indfiirsel fra alle Steder udenfor Øerne eller fra enkelte Lan 
de eller Steder.

3 Indforset til Færoerne af I  ld skol kun være tilladt under Iagttagelse af Regler, 
som bestemmes af Landsstyret og anses fornodne for at hindre Smittes Indbringelse. 
Indfiirsel kan helt forbydes, jfr . § 4.

43) Naar der er Grund til at antage, at Indfbrsel til Færoerne af andre Dyr end 
Husdyr eller af andre end de i § 1 nævnle raa Handelsprodukter af Husdyr, saa 
som Haar (Uld), saltede eller garvede Huder, Talg og Kód, saavelsom af andre 
Genstande, udsætter Øerne for Indbringelse aí smitsomme Sygdomme blandt Hus
dyr, kan Landsstyrel udstede Forbud mod saadan Indfórsel enlen fru alle Steder 
udenfor Øerne eller fra enkelte Lande eller Sleder, eller ogsaa giire Adgangen til 
Indfórsel afhængig aí saadanne Betingelser, som anses fornodne for at hindre Smit 
tens Indbringelse.

S I paatrængende Tilfælde kan det i § 1 ommeldte Forbud forelobig udstedes af 
Landsstyret.

0 Naar smitsom Sygdom er udbrudt blandt Husdyr paa Færoerne, kan Lands
styret efler indhentet Erklæring fra Husdyrkommissionen og eventuelt andre Auto
riteter enten helt forbyde Overforsel af den angrebne Art af Dyr saavel som af 
undre Dyr eller Genstande, hvorved Smille kan forplantes fra den ene 0  eller Dele 
uf en saadan, hvor Sygdommen er forekommen, lil andre Dele af Øerne, eller gore 
Adgang hertil afhængig af saadanne Betingelser, som menes fornodne for at hindre 
Smitlens Udbredelse,

1 Den, der ved, at en blandt hans Husdyr forekommende Sygdom er af smitsom 
Beskaffenhed og ikke vedkommende Autoriteter bekendt til paagældende 
Tid findes blandt andre Husdyr paa Færoerne, skul uopholdelig unmelde det til 
Politiet.

Naar smitsom Sygdom er opstuael blandl Husdyr paa Færoerne, kan Landsstyret 
ved en offentlig Bekendtgorelse — som skul indeholde Oplysning om, hvorledes 
Sygdommen giver sig til Kende, paabyde, al enhver, der ved eller har Anled
ning til at formode, ut et blandt hans Husdyr forekommende Sygdomstilfælde er  
af den i Bekendtgorelsen nævnle Art, uopholdelig skal anmelde det til Politiet. 
Politiet skal snarest muligt give Indberetning til Landsstyret om modtagne An
meldelser.

8 Opstuar Hundegalskub, skal Landsstyret ved en offentlig Kundgorelse paabyde, 
at alle Hunde indenfor et nærmere belegnet Dislrikl enten skulle holdes bundne 
og forsvarlig afspærrede eller dræbes.

DJ ) Ledelsen af de Foranstaltninger, der i iivrigL ville være at træffe af det offent
lige til Bekæmpelse af udbrudt smitsom Sygdom blandt Husdyr ( jfr . § 10 ), paa
hviler en Kommission, bestaoende af Lagtingets Landbrugskonsulent som Formand

*) J f r .  Laglin jjslov Nr. 15 a f 13. M arls  19S1.
5)  J f r .  Bek. Nr. 86  a f 27. A pril 1927.
n)  J f r  B ek . Nr. 48 a f 7 . Nov. 1941 og klinng. nr. 70  11). des 1951, livorcfler k rø v es T illn  

ílelse fra Landsstyret til enhver Indfórsel a f levende Dyr.
*) Som  æ ndret ved Lt. Nr. 15 a f  13. M arts 1951.
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saml 4  af Landsstyret udpegede Medlemmer, for hvilke der samtidigt udpeges Sup
pleanter. Medlemmerne og deres Suppleanter skal hiive Bopæl i Thorshavn. De til 
Medlemmer af Husdyrkommissionen eller lil Suppleanter valgte Mænd ere forplig
tede til at modtage de paa dem faldne Vnlg, medmindre de have fyldt det 60de Aar 
eller ere forhindrede ved Forfald, der anses for gyldigt af den Myndighed, som har 
valgt dem.

Politiet suavel som de kommunale Styrelser, {disse enten selv eller ved et Ud
valg, lil hvilket Medlemmer ogsaa kunne vælges udenfor deres egen Midte) ere 
forpligtede lil al bistaa Husdyrkommissionen ved Gennemforelsett af de fomiidne 
og efter de stedlige Forhold mulige Foranstaltninger til Sygdommens Bekæmpelse.

10 Husdyrkommissionen kan paabyde Afsondring og Rensning af smittede eller 
mistænkte Dyr saavel som af sunde Dyr eller af Genstande, ved hvilke Smitte kan 
befrygtes at ville vinde Udbredelse, og de nærmere Foranstaltninger, som ere nod- 
vendige for at geniiemfore Afsondringen og Rensningen (indespærring af Dyrene, 
Bortfjærneise af deres Affald, Rensning eller Tilintetgorelse af de Genstande, som 
have været udsalie for deres Paavirkning, Ansættelse af egne Oppassere, alle uved
kommendes Bortvisning. Tilintetgorelse af Smitstof hos de Personer, som have 
været i Beroring med dem, Nedgravning af de dode Dyr eller Dele af dem m. v .). 
Er Sygdommen ondartet, kan Nedslagning foretages, naar det skonnes fornodent 
for at standse dens Udbredelse. Ligeledes kan Nedslagning af enkelte Dyr foretages 
for at tilvejebringe Oplysning om Sygdommens Beskuffenhed.

I paatrængende Tilfælde kan Politiet, Landfogden eller vedkommende Sysselmand 
forelobig sætte de ovennævnte Afsondrings- og Rensningsforanstaltninger i Kraft, 
men maa uden Ophold indberette det til Husdyrkommissionen.

Husdyrkommissionen skal uden Ophold give Landsstyret Meddelelse om de For
anstaltninger, som den træffer i Henhold til nærværende Paragraf.

11 Alle Udgifter, som paa Grund of de Forskrifter, der udstedes i Medfor af § 10, 
medgaa i Anledning af Dyrs Riigt, Afsondring og Rensning, eller Rensningen af 
Stalde, Redskaber eller deslige, eller dode Dyrs Nedgravning, betales af Ejeren. Dog 
bliver Udgiften til Anskaffelse af de ifolge Husdyrkommissionens eller Politiets 
Paabud anvendte særlige Desinfektionsmidler at erstatte Ejeren af det offentlige. Det 
samme gælder Udgiften ved nye Arbejder, der maatte blive paabudte, saasom Op- 
lorelse af Rum til Dyrs Afspærring, Ombytning af Træværk eller deslige.

I Tilfælde af Nedslagning lader Politiet Dyrene forud luksere af 3 af Politiet der
til udvalgte Mænd. Dyrenes Værdi bestemmes efter deres Tilstand ved Nedslagningen, 
dog saaledes, at der ikke tages Henyns til den virkelige eller formodede Sygdom, der 
foranlediger denne; i Belobet afdrages Værdien af Dyret i dræbt Tilstand. Den sait- 
ledes udfundne Sum udbetales Ejeren af det offentlige.

Saafremt det, for at forhindre SmiLtes videre Udbredelse, maalle være nodvendigt 
al tilinletgore smittefarlige Genstande, saasom del dode Kreaturs Hud, Foderstoffer, 
Hð, Halm, Staldrekvisiller og lignende, bliver del derved forvoldte Tab at godtgore 
Ejeren af det offentlige med det Belob, hvortil Tabet ansættes ved en Vurdering, der, 
forinden Tilintetgorelsen finder Sted, foretages af 3 af Politiet udvalgte Mænd.

Hvis en Besætning har værel afspærrel af deL offentlige, og det endelig viser sig, 
at den formodede smitsomme Sygdom ikke har værel til Stede, bliver det Tab, som 
Ejeren har lidt ved de tagne Forholdsregler, at erslalle ham. Om Erstaningena Slðr- 
relse har Politiet efler Forhandling med den skadelidte ut gore Indstilling til Hus
dyrkommissionen, der derpaa resolverer i Sagen. Intet Spíirgsmaal, vedrórende Krav 
paa saadan Erstatning, kan bringes for Domstolene. Dog kan den, der er misfornojet 
med den ham tillagte Erstatning, forlange dens Storrelse fastsul ved Taksation af 3 
uviilige, af Rellen udnævnte Mænd; Udgifterne ved Taksntionsforrctningen bæres af 
del offentlige.

Saafremt Ejeren selv \cd sit Forhold maalle have gi vel Anledning til de trufne 
Foranstaltninger, fortaber hun den Rel til Erstatning af del offentlige, som ellers 
vilde tilkomme ham.
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Udgifter li! Befordring uf Husdyrkommissionens Medlemmer saavel som af Politiet 
og tilkaldte Sagkyndige paa Rejser, som foretages i Medfór af § 10, afholdes af del 
offentlige. Ligeledes afholder det offentlige Udgiften ved sagkyndig Bistand, som efter 
Husdyrkommissionens Bestemmelse og med Landstyrets Billigelse maatte blive an
vendt.

12 De i § 11 ømmeldte Udgifter afholdes (forskudsvis) uf Landskassen, for saa 
\idl de ikke ere afholdte af Ejeren. (Statskassen refunderer Fonden Halvdelen af de 
Udgifter, som endelig komme til at paahvile del offentlige).1)

13 Det kan af Landfogden forbydes Ejeren eller Brugeren af Kvæg, som ojen- 
syidig lider af Tuberkulose,

a) al lade saadanne Dyr komme i Heroring med andre Ejeres Kvæg;
b) al afhænde saadanne Dyr, medmindre de afhændes til Slagtning, og Afhændel

sen forud anmeldes til Politiet;
c) at afhænde eller al bruge lil Menncskefode Kod af saadanne Dyr, medmindre 

de slagtede Dyr med deres Indvolde forinden ere understigte paa Ejerens eller Bru
gerens Bekostning ved Politiels Foranstaltning, og PøliLiet derefter har givet Tilladelse 
til, at Kodet bruges paa denne Maade,
Landfogden kan derhos forbyde, at Kvæg fru en Besætning, i hvilken det er godt
gjort, at der findes Tuberkulose, afhændes i ondet Øjemed end til Slagtning, med
mindre det ved en Tuberkulinprove, der foretages under et af Landsstyret fast
sat Tilsyn, oplyses, at del paagældende Dyr ikke lider af Tuberkulose, Landfogdens 
Forbud kunne indankes for Landsstyret, men vedkommende kunne dog ikke derved 
unddrage sig fra forelobig al rette sig efter disse.

Ligeledes kan det af Landfogden forbydes Ejeren eller Brugeren af en Ko, der 
lider af Yvertuberkulose, at afhænde dens Mælk eller at anvende den lil Menneske- 
fode eller til Tilvirkning af Levnedsmidler eller at bruge den i ukogt Tilstand til 
Kreaturfode.

Der tilkommer ikke de vedkommende Erstatning i Anledning af de i denne Para 
gruf ommeldte Forbud.

14 Landsstyret skal være bemyndiget til al give almindelige ínslruktoriske For 
skrifter for Husdyrkommissionens og Politiets Virksomhed i Henhold til denne Lov.

15 Dersom Husdyr eller andre Dyr, hvis lndforsel eller Gverforsel efter de for- 
anstaaende Bestemmelser ikke er tilladt, findes ombord i et Fartoj, der anlober nogen 
færiisk Havn, skol Skipperen være pligtig at efterkomme de Paalæg, som Karantæne 
myndigheden eller Politiet giver for at forebygge, at Dyrene komme i Land.

Udgifterne ved de Foranstaltninger, som de givne Paalæg medfore, afholdes af 
Fartojet.

162) lndforsel til Færoerne af Hovdyr, som ikke er Husdyr, skal være forbudt. Til 
iadelse lil lndforsel af Ræve og Nerz (Minks) kan dog meddeles af Minisleren for 
Landbrug og Fiskeri*1) paa nærmere af ham faslsalle Vilkaar, såfremt Indforselen sker 
lil Pelsdyravl. Ræve og Nerz (minks), der indfores til eller forsendes på Færoerne, 
skal under Transporten være anbragt i solide og sikkert lukkede Kasser eller Bure. 
líæve og Nerz (minks), der findes paa Færoerne, skal i ovrigt være anbrogt i en af 
Politiet godkendt Indhegning. Politiets Godkendelse skal foreligge, forinden Anbring 
elsen finder Sted, og kan til enhver Tid tilbagekaldes.

Hvis saadanne Dyr som i lsle Stykke omhandlet findes om bord i Fartojer, der 
ankommer til Færoerne, forholdes som i § 15, 1ste Stykke, bestemt,

lndforsel af Roller og Mus samt Overforsel af disse Dyr fra den etie 0  til den 
anden skal være forbudt. Landsstyret skal dog vare bemyndigel lil at tillade Ind- 
forsel eller Overfbrse! of disse Dyr til videnskabeligt Brug.

Soafremt sådanne Dyr, som i § 16. 1ste Stykke, omhandlet forvolder Skade, er 
den eller de for Dyret ansvarlige pligtige at erstatte Skaden, medmindre det oplyses,

1) llorlfiildeii som Fíilgo a f LI. Nr 15 o f 13. M orls 1951.
a)  Som  iendrot ved Lov Nr. 256 a f 27. Nov, lílSfi.
“)  Nu Landsstyret.
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nt den skadelidende selv forsætlig eller ved Uagtsomhed har hidfort Skaden, eller nt 
denne ikke kunde være afværget ved den Agtpnagivenhed og Omhu, som udkræves 
ved Transport, Opbevaring og Anbringelse af saadanne DyT. Dyrets E jer skal altid 
anses for ansvarlig for Dyret.

Reglerne i 1ste Stykke skal ogsaa gælde med Hensyn lil saadanne Dyr, som fra 
et Fartoj slipper í Land paa Færoerne. I saadanne Tilfælde skal Fartojets Skipper 
anses for ansvarlig for Dyret.

1 7 !)  Overtrædelser af denne Lov eller de i Medfor af samme udstedte Forbud 
eller Paalæg straffes, for saa vidt der ikke herved efter den ovrige Lovgivning er 
forskyldt storre Slraf, med Boder fra 4— 1000 Kr til Amtsfatligkassen eller i Tilfælde 
af, at Overtrædelsen beslaar i Tndfðrsel eller Overforse] af levende Dyr, under skær
pende Omstændigheder med Fængsel (Straffelovens § 2 5 ).

Dyr eller Genstande, som ere indforte eller overfort i Strid med de i Medfor af §§ 
1— 6 udstedte Forbud, skulle, saa vidt det er fornodent for at forhindre Smitte eller 
dens Udbredelse, ved Politiets Foranstaltning tilinletgores og ellers konfiskeres til 
Fordel for Amtsfatligkassen.

Komme de i § 16 nævnte Dyr i Land. eller efterkommes ikke de i Medfor nf den 
anforte Paragraf givne Paabud, skulle Dyrene ved Poliliets Foranstaltning saa vidt 
muligt dræbes.

Enhver, der paa Land maatte træffe et saadant Dyr i fri Tilstand, er berettiget til 
nt dræbe det. Den, der dræber Dyret, har Ret til at tage deí.

18 Sager nngnaende Overtrædelser af denne Lov behandles som offentlige Politi
sager.

19 Denne Lov træder i Kraft den 1. August 1908. Fra somme Tid ophæves Bestem
melsen i Lov af 23. Februar 1866 § 16.

28. Febr. —  LOV (NR. 37) OM TILLÆ G  T IL  LOV AF 18. DECEMBER 1897 
OM RETTERN ES MEDVIRKNING T IL  OPTAGELSE AF B E V IS I UDLANDET 
M. M. (Se Anordn. Nr, 248 af I L  Novbr. 1908).

1. April — LOV (NR. 62) FOR FÆ RØERNE OM AFLØSNING AF TIEN DE 
OG FORANDRING I FORSKELLIGE SKATTER OG AFGIFTER.

Kapitel I. Om Forhojelse a f  Indforselsafgift a f Spirituosa m. r . - ) -------------
Kapitel II. Om Forhojelse a j Kongs- og Malrikulskatlcn.3)
Kapitel III. Om Ophævelse a f Tiender m. m.
í#-*) Samtlige endnu tilbageværende Tiender ophæves. I Erslutuiiig for disse samt 

for Fisketienden, jfr . Lov 30. Marts 1892 § 16, der udgaar, udredes tilsammen af 
Statskassen til

Norderoerncs Præstegæld .........................................  2,520 Kr.
Øslero —  ..........................................  3,700 —
Sydstromo —  ............................ .............  1,560 —
Nordstrbmo —  ............................ .............  1.800 —
Vaago —  ........................................... 2,280 -—
Sando ................. ..................... 1,3'10 —
Sudero —  ...... ................ ........ . . . . . .  2,-100 —

Ialt... 15,600 Kr.

' )  Soin æ ndret ved Lnv Nr, 25Ú ní 27 . Nov. 1936.
5) S c  nu LI. Nr. 23  a f  11. Fe!>r. 1950.
n)  B ortfa ld cn  ved LI. Nr. 25  af 27. Dec. 1948,
4)  J f r .  Lov N r. 109 a f 29. M a rls  1 9 2 } om K irk ern es  S tyre lse  §  10.
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Af den hvert Præstegæld lillagte Erstalningssum lilfalder den ene Hohdel vedkom
mende Sognepræst og den anden Halvdel vedkommende Kirker, Erstutningssummerne 
udredes aí Færoernes Jordebogskasse med Halvdelen i hver af de aarlige Terminer 
Lil Færo Amt og Provsti, ved hvis Foranstaltning de derefter betales henholdsvis til 
Sognepræsterne og Kirkekassereren.1) --------------

G Præsttal ophæves. I Erstatning for samme udredes aarlig af Statskassen 3,000 Kr., 
som aí Ministeriet íor Kirke- og Undervisningsvæsenet fordeles mellem Sognepræster
ne paa Færoerne.2)

7 Lagmandstolden og det i Folge Regulativ of 18. April 1832 § 2 til Fonden for 
forulykkedes efterladte befalede Bidrag ophæves. I Erstatning for sidstnævnte Ydelse 
udredes aarlig af Statskassen 216 Kr.,11) der af Jordebogskassen udbetales Fondets 
Kasserer ved hvert Kalenderaars Udgang.

Kapitel IV,
8 Denne Lov træder í Kraft den 1. April 1908, sualedes at de i §§ 1 C omhand

lede Vederlag udredes med deres fulde Belob for dette Kalenderaar.

27. Maj —  LOV (NR. 126) OM BYEN THORSHAVNS KOMMUNALE ST Y 
RELSE.

1 Byen Thorshavn udgor som hidtil en særskilt Kommune. Kommunens Anlig
gender styres af et Byraad, som bestaar af valgte Medlemmer, ByraadeL vælger sel\ af 
sin Midte i Aarets sidste Mode en Formand og en Næstformand for det kommende 
Aar. For 1909 sker Valget dog i dette Aars fiirste Mode.

Til gyldigt Valg af Formand eller Næstformand udfordres absolut Stemmeflerhed 
af Byraadets tilstedeværende Medlemmer; opnaas saadant Flertal ikke ved det forste 
Valg, foretages nyt Valg; naar der heller ikke herved opnaas absolut Flertal, fore
tages bundet Valg mellem de to, som ved del foregaaende Valg have erholdt flest 
Stemmer. Ere ved del andel Valg Stemmerne lige, aígores det ved Lodtrækning, paa 
hvilke lo der ved del bundne Valg skal stemmes. Ligeledes afgor Lodtrækning Valgel, 
naar Stemmerne ere lige ved det bundne Valg,

2 Udforelsen af Byraadets Beslutninger og den óvrige udovende Myndighed i Kom
munens Anliggender paahviler Byraadets Formand.

3 Det kan i Vedtægten (§ 16) bestemmes, at den umiddelbare Forvaltning af 
enkelte Grene uf de kommunale Anliggender bor overdrages til staaende Udvalg, om 
hvis Sammensætning og Myndighed der da ligeledes i Vedlægten bliver at optage 
nærmere Regler.

Naar Byraadel i enkelte Tilfælde maatte finde saadant hensigtsmæssigt, kan det 
beskikke et eller liere af sine Medlemmer eller saudanne Indvaanere uden for sin Mid
te, som dentil ere villige, til at udfore særlige kommunale Hverv i Overensstemmelse 
med de nærmere Regler, som i Vedtægten herom bor fastsættes. Ethvert Medlem af By- 
raadet er pligtigt til at modtage Valg som Formand og Næstformand samt til at ud
fore de særlige kommunale Hverv, som det maatte beslutte at overdrage ham. Dog 
kan den, der i mindst !■ Aar har været Formand, undslaa sig for at modtage Valg 
som saadan i et lige saa langt Tidsrum, som han har været Formand.

4 Antallet af Byraadets Medlemmer fastsættes til 7 ;  det kan ved Vedlægt forhojes 
indtil 11, men skal allid være ulige.

5*) Valgret og Valgbarhed til Byraadel tilkommer enhver, der bar Valgret til 
Folketinget og som ved Valgels Foretagelse har Bopæl i Kommunen og er Skatteyder 
til denne samt i det Kalenderaar, hvori Valgel foregaar, og i hele det umiddelbart

1) H alvdelen 7500 K r. ttsriig  lilfa ld er nu Fæ riiern es K irkefn n d. Den anden H alvdel tilfa ld er 
nu ikke vedkom m ende P ræ si, men ind gaar form entlig  under Præ steem bed ernes Fæ llesfonds 
Bestyrelse, se  Lov N r. 1 4 1 a f 2B, A pril 1931 om Fo lk ek irk en s Lonningsvttsen §  50 , nu Lov 
N r. 418 a f 12, Ju l i  1916 g 54. — Det sam m e er T ilfæ ld e  med E rstatningen for P ræ sttal.

a) J f r .  K . og U . M . S k r . 11. Dec. 1911,
0) Nu nflost med 54 0 0  K r., se Tekstanm æ rkning til T illæ gshevillingslov a f 7 . Ju n i 1952 §  14.
4)  Som  æ nd ret ved Lov Nr. B8 a f 15. M urts 1939 og LI. Nr, 61 a f  2, Dec. 1949.

10 145



1908 27. Maj

forudgaaende uden Afbrydelse har haft Bopæl i Kommunen, medmindre vedkom
mende nyder eller har nydt Understottelse af Fat ti g væsen et, som ikke er enten efter- 
given eller tilbagebetalt. For en Enke, fraskilt, frasepareret eller forladt Hustru be
tragtes den Fattighjælp, der har været ydet hendes Ægtefælle i Lobet af de sidste
5 Aar, og medens hun levede i Samliv med ham. som tillige oppebaaren af hende 
selv; dette gælder dog ikke, naar hun i et Aar efter Samlivets Ophor ikke har mod
taget Fattigunderstotlelse.

Naar en Ægtemand som Familieoverhoved har svaret direkte Skat til Kommunen 
af Ægteparrets fælles eller af Hustruens særlige Midler, betragtes de begge som 
Skatteydere.

Mand og Huslru eller beslægtede i op. og nedstigende Linie maa ikke paa samme 
Tid have Sæde i Raadet.1)

6 Medlemmerne af Byraadel vælges paa l< Aar, og samtlige Medlemmer afgaa 
samtidig. Valgperioden regnes fra L  Januar, og de ordentlige Valg foregaa i 
sidste Halvdel of den forudgaaende December Maaned.

Udtræder nogen af Raadet inden Udlíibet af de S Aar. for hvilke han er vjilgt, 
og der i hans Sted skal vælges el nyt Medlem, sker Valgel kun for den tilbage- 
“laaende Del af de 1 Aar.

7 Valgene ledes af en Valgbestyrelse beslaaende af Raadets Formand og 2 af 
Raadet af dets egen Midte valgte Medlemmer.

Valgene forberedes ved Lister over Vælgerne, hvorved Skatlelislerne for det 
forud for Valget gaaende Aar lægges til Grund, Valglisterne skulle fremligge lil 
offentligt Eftersyn I í* Dage forinden Valgdagen paa et for Kommunens Beboere 
bekvemt Sted. Klage over, at en uberettiget er optagel paa Listerne, eller en berettiget 
deraf udeladt, maa mindst 3 Dage forinden Valgdagen indgives til Valgbestyrelsen, 
som i fornodent Fald anstiller nærmere Undersogelse, for at Sagen forinden Valget 
kan afgores af den.

8 Valgene foretages paa det Sted. paa den Dag og til det Klokkesiet, som dertil 
af Valgbestyrelsen berammes, og som i det mindste 8 Dage forud bekendtgores 
paa den for offentlige Kundgórelser í kommunen sædvanlige Maade.

9 Tiden for Valget skal fastsættes til senest Kl. 5 Eftermiddag. Stemmegivningen 
maa ikke slutte for Kl. 8, og saalænge der derefter er Vælgere lil Stede, som 
ville afgive deress Stemme. Valgdagen er Fridag for samtlige  ̂algberotitigede 
fra Kl, 5 Eflermiddag.

10 Afstemningen sker i Henhold Lil Lister, hvorpaa bestemte Personer bringes i 
Forslag til Valg.

Enhver saadan Kandidatliste skal være indleveret til Formanden for Valgbesty
relsen inden Kl. 12 Middag paa den tredíe Dag, forinden Valget finder Sted. Lislen 
skal være underskreven af mindsl 5, hojst 15 Vælgere som Stillere, og være led
saget af en Fortegnelse over Stillerne,, hvori disses "Savne, Stillinger og Bopæle 
ere tydelig angivne.

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 indeholde færre Navne end det Anlal Repræsentanter, der 
skal vælges; derimod er den ugyldig ,hvis den indeholder flere Navne. Kandidaterne 
skulle være saa beslemt belegnede ved Fornavn, Slílling eller Bopæl, al der ikke 
kan finde Forveksling Sted med nogen anden valgbar Person. Er nogen af de paa 
Listen opforte Kandidater ikke valgbar, eller er han saa utilstrækkelig bel egn el, 
al Valgbestyrelsen ikke kan skonne, til hvilken valgbar Person der sigtes, udstryges
1 ans Navn af Listen.

Saafremt Valgbestyrelsen finder Grund til al erklære en Kandidatliste for ugyldig 
eller tíl al stryge noget Navn af Lislen, skal dets Kendelse tilfores Valgprotokollen,

' )  Ifo lg e  tnidl. B est. N r. 3 6  a f 22 , Nov. 1944 tilkom m er V alg re t og V algbarhed  enhver, der 
fm r Jyldt sit 21de A ar,
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Fn L ds-krift af Kendelsen ska! for Valget- Begyndelse meddele' den Sliller, som har 
besorgeí. Indleveringen,

De af Valgbestyrelsen godkendte Kandidatlister mærkes hver med sit Bogstav 
(A. R. C. osv.), op paa hver Liste sættes Nummer (1, 2, 3, osv.) foran Kandidater
nes Navne í den Rækkefolge, hvori de af Stillerne ere opforte.

For saa vidt der til Formanden for Vnlgbestyrel-en til den i 2det Slykke fore
skrevne Tid kun er indleveret en gyldig Kandidatliste, betragte* de paa -amme op
forte Kandidater som valgte uden Afstemning.

11 Valgbestyrelsen tilvejebringer til Brug ved Valget Stemmesedler on dertil 
passende Konvolutter i fornodent Antal. De saaledes tilvejebragte Stemmesedler
o c. Konvolutter skulle alle haves lil Stede ved Valget. Afstemningen foregaar ved 
A f2Ívelse af saadanne Stemmesedler, indlagte i de dertil horende Konvolutler.

Stemmesedlen skal i tydeligt Tryk indeholde Betegnelserne Valgliste A í , >Valg
liste B *, »Valgliste C« o. s. v, i saa mange Linier, som der er Kandidatlister; hver 
Valgbetegnelse skal stau i en Linie for sig, og hver 2 Valgbetegnelser skulle være 
indbyrdes adskilte ved en trykt vandret Streg. Intet andet Ord eller Bogstav 
og intet Navn, Tal eller Tegn maa være paafbrt nogen Stemmeseddel enten ved 
Tryk eller ved Skrift eller paa anden Maade.

Konvolutterne skulle være uigennemsigtige on saaledes tildannede, at de helt 
dække den indlagte Stemmeseddel. Paa hver Konvolut >kal være trykt eller stemplet 
\algets Aar og Dag. Intet Navn, Ord, Tal eller Tegn maa være paafort nogen Kon
volut enten ved Tryk eller ved Skrift eller paa anden Maade.

Byraadet tilvejebringer endvidere en Stemmekasse og et Stemmerum af den neden 
for angivne Beskaffenhed eller, hvis flere behoves, det fornodne Antal deraf.

Stemmerummet skal være et ved Opstilling eller Ophængning dannet Rum af saa- 
dan Beskaffenhed, at en Mand kan staa oprejst deri uden at kunne ses aí 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 og en fast Plade til Underlag ved Skrivning.

Stemmekassen skal være aflaaset og saaledes indretlet. at ingen Stemmeseddel 
kan udtages af den, uden at Kassen aabnes.

12 Paa Valgstederne skulle fra Valghandlingens Begyndelse Kandidatlisterne fin
des opslaaede trykte eller tydelig skrevne og mærkede med deres Bogstav. Lige
ledes skal der findes opslauet en trykt Vejledning for Vælgerne, indeholdende det 
væsentlige af de i nærværende Lovs §§ S— 18 indeholdte Bestemmelser.

13 Valghandlingen aabnes af Formanden med at bekendtgore Navnene paa Valg
bestyrelsens Medlemmer, det Antal Medlemmer, der ska) vælges, og de i Henhold 
lil § 11 modtagne Lister; lian foreviser den Kasse, hvori Stemmesedlerne skulle 
nedlægges, saaledes, at del kan ses, at den er tom.

Under Tilsyn af Valgbestyrelsens Formand fores en Valgprotokol, der skal være 
autoriseret af Byraadet. I  Valgprotokollen optegnes det væsentlige af, hvad der ved
rorer Valghandlingen, navnlig Antallet af indleverede Lister og Navnene paa hver 
Listes Kandidater i den paa Listen opforle Orden, Tallet aJ de lil Brug ved 
Valget tilvejebragte Stemmesedler og Konvolutter, Tallet af afgivne gyldige Stemme
sedler, Tallet af afgivne ugyldige Stemmesedler, Tallet af Stemmer paa hver Kan
didatliste saml Navnene paa de valgte Kandidater med vedfojet Listebetegnelse. 
Efter Valgets Afslutning opbevares Valgprotokollen af Byraadet.

Til Valgmodet staar Adgangen aaben for enhver, dog at Valgbestyrelsen kan 
beslemme, at der i det Værelse, hvori et elier flere Stemmerum ere anbragte, ikke 
under Afstemningen foruden de dermed ansatte Valgbestyrelsesmedlemmer maa 
opholde sig andre end de med Afgivning af Stemmer sysselsalte og de paa Adgang 
til Stemmegivning ventende Vælgere, hvilke sidstnævntes Ta! kan begrænses efler, 
hvad Ordenen kræver, samt Kandidaterne og 2 Stillere for hver Liste, De til
stedeværende ere pligtige lil at rette sig efter Formandens nærmere Bestemmelser.

Vælgerne frem træde efterhaanden, som de selv ville, og som der bliver L e j
lighed til at modtage deres Stemmesedler. Efter at Valgbestyrelsen har forvisset
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sig om. at den fremtrædende er den,' han opgiver al være, og at han staar op
fort paa Valglisten, erholder Vælgeren en Stemmeseddel og dertil horende Kon
volut og gaar ind i Stemmerummet, hvor ingen andre maa være til Stede. Her 
íætíer han paa Stemmesedlen et Kryds ved Bogstavet for den Liste, som han vil 
slemme paa og lægger Stemmesedlen i Konvolutten, hvorefter han straks gaar 
ud af Slemmerummet og leverer Konvolutten med den indlagte Stemmeseddel til 
formanden, som i Vælgerens Paasyn nedlægger Konvolutten i Kassen uden at 
under&bge dens Indhold. Et af Valgbestyrelsens Medlemmer gor i Valglisten Be
mærkning ved hver Vælger, der har afgivet sin Stemmeseddel, og et andet af 
Valgbestyrelsens Medlemmer optegner i fortlóbcnde Række de samme Vælgeres 
Lobenummer og Navn. Enhver Vælger, der vil deltage i Valget, maa personlig 
mode.

Ifald en Stemmeseddel eller Kon\olut efter Idlevering til Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller bliver af Uagtsomhed ubrugelig- 
sjort, kan den paagældende Vælger gaa tilbage til Stemmelisteforeren og, naar 
han utilfredsstillende forklarer det skete og tilbageleverer saavel Stemmeseddel som 
Konvolut, faa dem ombyttede.

Ifald en Vælger fremforer for Valgbestyrelsen, at han ikke er i Stand ti! at fore
tage Afstemningen paa den foreskrevne Maade. og ValgbesLyreisen skonner, at 
det saaledea fremforte er rigtigt, skal et dertil særlig udvalgt Medlem of Valg
bestyrelsen eller en dertil af Valgbestyrelsen særlig tilforordnet Vælger yde den pau- 
gaeldende Vælger fornoden Bistand ved Stemmegivningen, hvorved da tillige de nód- 
vendige Lempelser j den forskrevne Fremgangsmoade maa foretages,

14 Naar ingen Vælger mere efter Kl. 8 ( jfr . § 9) forlanger at afgive sin Stemme
seddel, erklæres Stemmegivningen for sluttet, dog ut Valgbestyrelsens Medlemmer 
umiddelbart derpaa have Ret til at afgive deres egne Stemmesedler.

Ingen Vælger, som har afgi\et Slemme, ‘kal \ære pliglig for Retten i nogen Sag al 
opgive, hvem han har stemt paa, eller om han har stemt for eller imod en Valg
kandidat.

Inlet Medlem af Valgbestyrelsen eller nogen anden, som ifolge § 13 har Mel 
til at være lil Stede i det Værelse, i hvilket Slemmesedler modtages, maa under 
Afstemningen give nogen Vælger Raad, Anvisning eller Opfordring med Hensyn 
til, paa hvilken Liste han skal slemme. Ej heller maa nogen af dem nogensinde 
give nogen anden Underretning om, hvad han paa Stemmeítedet maalle have er
faret med Hensyn til, hvilken Kandidat en Vælger har givet sin Stemme.

Overtrædelse af nogen af disse Bettemmel-er straffes med Fængsel, ikke under 
1 Ugers simpelt Fængsel.

Det er forbudt gennem Partibureauer eller paa anden Maade at fore systematisk 
Kontrol med, at Vælgerne mode og afgive Slemme.

Overtrædelse heraf straffes med Boder fra 100 lil 1,000 Kr, Sagerne herom 
behandles som offentlige Politisager, og Boderne tilfalde Thorshavns kommunale 
Understottelseskasse.

15 Slemmeoptællingen foregaar offentlig. Den finder Sted straks efter Slemme- 
givningens Slutning.

1G Ved Slemmeoptællingen aabner Valgbestyrelsens Formand Kas>en, udlager 
Stemmesedlerne en for en af Konvolutterne og oplæger dem lydelig, hvoreíler de 
henlægges og samles paa et Sid. En Stemmeseddel er ugyldig, hvi- der er slemt 
paa andet end en af Kandidatlisterne. Indeholder en Konvolut flere end een Stemme
seddel, er dens Indhold ugyldigt. En Stemmeseddel er endvidere ugyldig, l )  naar 
det ikke med Sikkerhed Iremgaar, hvilken af Listerne Vælgeren har villet give sin 
Stemme, 2) naar Beskaffenheden af Stemmesedlen eller den Konvolut, der har om
givet den, giver Grund til at antage, at Stemmesedlen ikke er en af en Stemmeliste- 
forcr udleveret og i et Stemmeruin mærket Stemmeseddel, Hl naar der paa Stemme* 
sedlen eller Konvolutten findes skrevet, tegnet eller paa anden Maade anbragt nogel,
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hvorved der findes forsætlig tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller der over
hovedet ved en Behandling, som kun kan anlapes ot være foretagen af Vælgeren, 
findes forsætlig at være givet Stemmesedlen et Særpræg.

Efterhaanden som Stemmesedlerne oplæse- af Formanden, optegne Medlemmer 
af Valgbestyrelsen, hvor mange Stemmer der falder paa hver af Listerne. Efter 
at alle Stemmesedlerne er oplæste, meddeler den ene of Listeforerne lydelig de paa 
hans Liste optegnede Stemmetal og den anden Listeforer ligeledes lydelig, om de 
stemme overens med de paa hans Liste gjorte Optegnelser. Viser der sig nogen 
Uoverensstemmelse, gennemguas Stemmesedlerne paa ny >lil Berigtigelse af den 
indlóbne Fejl. Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes 
med den ifolge § lá  forte Fortegnelse over de Vælgere, der have afgivet Stemme
seddel.

17 Efler at Valgbestyrelsen har forvisset sig om, at Valghandlingen er foregaaet 
paa lovlig Maade, sammenlægges alle de for hver Kandidatliste afgivne Slemmer, 
liver Listes Stemmetal deles derefter med 1, 2, d, osv. indtil hver Liste er delt 
med et Tal saa stort som det Antal Medlemmer, der i det hojeste kan blive den til 
Del. Det storste af de saaledes fremkomne Delirigsta! giver den Liste, hvilken det er 
tilfaldet. Ret tsl Medlem Nr. 1, det næststórste Delingstal giver den Liste, det er 
tilfaldet, Ret til Medlem Nr. 2 og saaledes fremdeles, indtil alle Medlemmer ere 
valgte. Ere Delingstallene lige store, gor Lodtrækning I dslaget. Af hver enkelt 
Liste udlages de valgte Medlemmer efter den Orden, hvori de paa Listen ere op
forte; Navne paa dem, der allerede ere valgte paa anden Liste, overstregen. Er 
en Kandidatliste udtomt, naar der tilkommer den en Repræsentant, tages denne af 
den Liste, som derefter har del hbjeste Tal.

18 Saafremt kun een skal vælges, foretages Valget som Flertalsvalg, men Íovrigt 
efter de ovenfor givne Regier.

19 Enhver, der er valgbar til Byraadet, cr pligtig liil at modtage Valg Lil samme, 
m edm indre han har opnaaet en Alder af 60 Aar eller ifolge sin Helbredstilstand, 
Forretninger eller deslige maalle have anden skellig Grund til at onske sig fritagen 
for Valget, hvilket afgores uf Valgbestyrelsen eller, for saa vidt han maatle være 
utilfreds med dennes Afgorelse, af Byraadel. Den, som i mindst 6  Aar uafbrudt har 
været Medlem af Byraadet, skal dog ikke være pligtig til at modtage Valg fór efler 
Udlóbet af et lige saa langt Tidsrum som del, hvori han har været Medlem af 
Raadet.

Den, som har noget al anke over ved den foregaaede Valghandling eller i Anledning 
af de under samme afsagte Kendelser, maa, for at hans Anke kan komme i Betragt
ning, indgive sin Besværing skriftlig til Byraadet inden 8 Dage efter, at Valghandlin
gen har fundet Sted, Inden 14 Dage efler Besværingens Indgivelse afgor Byraadet da 
Sagen, efter at Valgbestyrelsen har haft Lejlighed til at afgive sin Erklæring der
over. Byraadets Kendelse kan inden 14 Dage efter dens Afsigelse indankes lil Ju 
slitsministeren.1) —  Naar ordentlige Valg ere foretagne, fratræde de ældre Med
lemmer af Byraadet íórst, efter al de mulige indkomne Klager over det nye Valg 
paa ovennævnte Maade ere afgjorte af Byraadet.

Hvis et Medlems Valg ved den derom endelig tagne Beslutning forkastes, eller 
vedkommendes Vægring ved at modtage Valg erkendes berettiget, betragles lians 
Navn som ikke opfort paa den paagældende Kandidatliste ,og den af de ovrige 
Kandidater, som under denne Forudsætning vilde have værel gyldig valgt, erklæres 
deretter for Medlem, Naar í de an forte Tilfælde den nævnte Fremgangsmaade 
ikke kan finde Anvendelse, bliver Omvalg snarest muligt at foretage med Benyttelse 
af de sidst berigtigede Valglister.

20 De paa en Liste ved et almindeligt Valg opforte Kandidater, der ikke er
klæres for valgte, betragles som Suppleanter for de valgle af samme Liste i den 
Rækkefiilge, paa hvilken de ere opforle paa Listen, og iræde i den angivne Orden

1) Nu Lam kstyrc.t.
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i Sledel íor de valgte som Medlemmer af Byraadet, hvis nogen aí disse i Valg
periodens Lob maatte af gaa ved Dbden eller udlræde aí Raadet.

Viser del 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 Ud- 
fyldningsvalg eíter paany berigtigede Valglister, medmindre Byraadet med Enstem
mighed beslutter, at saadant Valg ikke skal afholdes.

Dersom nogen i Lóbet af den Tid, for hvilken han er vaigt, skulde begære al 
udtræde al Byraadet, afgor delte, hvorvidt saadan Begæring kan toges til FSlge. 
Byraadet bestemmer fremdeles, hvorvidt noget Medlem skal udlræde eller midler
tidig udelukkes aí Raadet paa Grund af Omstændigheder, som vil betage ham 
Valgbarheden. Det somme gælder, hvts et Medlem af Byraadel har gjort sig skyl
dig i en Overtrædelse aí eller Vægring ved at opfylde sine Pligter i bemeldte hans 
Egenskab, som gor hans Udtrædelse nodvendig, Dog staar det den, der imod sin 
Villie udelukkes af Raadet, frit for at indanke deltes Beslutning for Justitsminisle 
ren,1) ved hvis Bestemmelse det da har sit Forblivende.

21 Byraadets Formand leder Forhandlingerne i Raadets Miider og paaser, at 
Be kitningerne rettelig indfores i Forhandlingsbogen.

Byraadel kan lage gyldig Beslutning, naar mindst Halvdelen af dets Medlemmer 
er til Stede. Alle Beslutninger tages eíter Stemmeílerhed. Falder der ved en Af
stemning lige mange Slemmer ío r  og  imod, er Afslemningspunkløt íorkaslet. I 
Tilfælde af Stemmelighed ved Valg gor Lodtrækning Udslagel. Byraadets Moder ere 
offentlige; enkelte Sager kunne dog íorhandles for lukkede D ore, naar saadant 
af Raadet vedtages.

Ved hvert Aars Begyndelse kundgores det íor Byens Indvaanere, naar og hvor de 
ordentlige Moder afholdes. Overordentlige Moder afholdes, naar Formanden fin
der det fornodent, eller mindst Halvdelen af Medlemmerne forlanger det. For
manden bestemmer da Tiden for Modets Afholdelse og sammenkalder Medlemmerne.

Forinden Moderne underretter Formanden, saa vidt muligt, Medlemmerne om, 
hvilke Genstande der vil komme lil Forhandling, Forhandlingsbogen underskrives 
ved hvert Modes Slutning af alle tilstedeværende Medlemmer; ethvert af disse er 
berettiget til deri at faa sin afvigende Mening kortelig indfort. —  Iovrigt vedtager 
Byraadet selv sin Forretningsorden.2)

22H) Del Staten tilkommende Tilsyn med den kommunale Forvaltning u do ves 
gennem Londíogden. Han kan overvære alle Byraadets Miider og skal senest Aftenen 
forud have Meddelelse om de Sager, som i hvert Mode skulle bringes under For
handling. Dog skal et Mode kunne afholdes med kortere Varsel, eller Beslutning 
kunne tages om en Sag, som ikke har værel optaget paa Dagsordenen, naar Land
íogden udtrykkeligt meddeler Samtykke dertil. Byraadets Formand skal straks efler 
hvert Mode skriftligt meddele ham de tagne Beslutninger. Finder han, at en tagen 
Beslutning overskrider den Byraadet tilkommende Myndighed eller i andre Hen- 
sf.ender er stridende mod Lovgivningen, eller at den gaar ud paa at træffe en íor 
Kommunen fordærvelig Foranstaltning eller at nægte Opfyldelsen af en Kommunen 
paahvilende Pligt, skal han gore skriftlig Indsigelse derimod, og Sagen skal da af 
Byraadel lages under fornyet Ovorvejelse. Opnaas da ikke Overensstemmelse, skal 
han ved Skrivelse til Byraadets Formand erklære Bestemmelsen midlertidig sal 
ud af Kraft. Herom gor han snarest muligt Indberetning til Justitsministeren, der 
da afgor Sagen. En Genpart a í Indberetningen tilslilles samtidig Byraadet.

23 Thorshavns Fattigforstanderskab ophæves.
BesLyrelsan af den i Lov om Fattigvæsenet paa Færoerne af 10. April 1895 §§ 

13- 16 omhandlede kommunale Understotteiseskasse'1) overgaar itil et særligt Raad, 
Licstaaende af Sognepræsten og 2 andre Medlemmer, af hvilke Byraadet vælger deL

l )  Nu Landsstyret,
" )  i í r .  Forretningsorden a f 15. Ja n u a r  1909.
!>) Ifo lge Iljem m estyre lav en  e r  T ilsy n et nu Ims Landsstyret.
J ) S e  A nordn. Nr. 41 25 . F ebru ar 1914 om H jæ lpekasser, som aflo scr U n d trsto ttek rsk as- 

sen ie .  ̂ 23 ’s Reyel am Understottelseskusse bortfald er derín r og ifiilg r iiævnte A nord
ning § 6 liestyres H jæ lpekassen  a f Byraadet.
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enc aí sin egen Midte, medens tlet andel Medlem vælges af de valgberettigede Be
boere i Kommunen paa den for Valg af Medlemmer af Byraadet foreskrevne Maade 
og ordentligvis samtidigt med et Valg íil Byraadet. Valgene gælder for l  Aar. Iovrigt 
har dot sil Forblivende ved de i fornævnte Lovbestemmelser indeholdte Forskrifter.

Fatligforstanderskabels ovrige Forretninger henlægges under Byraadel. De nær
mere Regier for Faltigvæscnets Bestyrelse fastsættes í Kommunens Vedtægt.

24 Bestyrelsen af Skolevæseneta Indtægter og Udgifter samt overhovedet dels 
Kasse- Regnskabsvæsen overgaar til Byraadet. Indtil en endelig Adskillelse af 
Skolefonilíins Kapitaler finder Sled, faar Byens Skolevæsen af bemeldle Fond et 
aarligt Tilskud af 640 Kr, Del tilkommer Byraadet at gore Forslag lil Besættelse af 
Lærerembedeme ved Kommuneskolen og at bringe den anordnede Skoletvang til 
Anvendelse. Derimod udfores det nærmere Tilsyn med Skoleundervisningen og Læ
rernes Embedsforelse af en Skolekommission, bestaaende af Sognepræsten og 2 af 
Byraadet for et Tidsrum af 4  Aar valgte Medlemmer, af hvilke i det mindste del 
ene skal vælges af Byraadets egen Midte. Kommissionen vælger selv sin Formand 
og sammentræder, naar nogen af Medlemmerne anser det fornodent.

Kommunens Lærere kunne ikke vælges til Medlemmer af Skolekommissionen.
I alle Sporgsmaal vedrorende Undervisningen i Skolen, saasom om Skolegangs- 

ordenen, om Ferier, om Læse- og Timeplanen, om Anskaffelse af nye Læremidler, 
om Oprykning til en liojere Klasse, skal Skolekommissionen, forinden den for sit 
Vedkommende tager Bestemmelse, give Forstclæreren Lejlighed til overfor Kom
missionen mundtlig eller skriftlig, om han maatte onske del, at fremsælle og be
grunde sine Anskuelser om Sagen. For saa vidt Erklæringen afgives skriftlig, vil 
den ved eventuel Forelæggelse for Byraadet eller overordnede Skolemyndigheder 
af Sagen være at vedlægge denne.

25 Bestyrelsen af Havnevæsenet henlægges under Byraadet. Bestemmes det i Ved
tægten, at dets umiddelbare Forvaltning skal overdrages lil et staaende Udvalg paa 
Byraadels Vegne, kan Raadet beskikke enkelle utonnede Mænd uden for sin egen 
Midte, nnar de dertil ere villige, tii Medlemmer af delte Udvalg.

Justitsministeren1 kan paabyde, at Havnens Indtægter og Udgifler skulle holdes 
adskille fra Kommunens almindelige Kasse, og at dens Midler kun skulle kunne 
anvendes til Bedste for den selv, Han kan paalægge Byraadet for Havnekassens 
Rogning at træffe saadanne Foranstaltninger, som maatte være fornodne for at sikre 
Indsejlingen til Havnen eller Skibes Henliggen i denne.

.Ministeren kan bestemme, at Byraadet aarlig inden en af ham fastsat Frisl skal 
indsende til ham et Overslag over Havnens Indlægler og Udgifter for det kommende 
Finansaar.2 Finder Minisleren da, at der bor foretages andre eller storre Arbejder 
ved Havnen,, end i Byraadels Overslag foreslaaet, og der i Havnekassen haves 
Midler til saadanne Arbejders Udforelse, eller saadanne Midler dog kunne tilveje
bringes uden særligt Tilskud fra Kommunen, kon han, efter at have indhentet By
raadets nærmere Erklæring, bestemme, al saadanne Arbejder skulle udfores, og at 
Overslaget derefter forandres. Afvigelse fra det af Ministeren1) billigede eller fast
satte Overslag tilstedes kun med Ministerens1) Samtykke; uden dette kan ej heller 
nogen Gæld stiftes for Havnen eller nogen den tilhorende fast Ejendom afhændes. 
Ministeren1 kan fordre, al der for ham aflægges særskilt Regnskab over Havnens 
Indtægter og Udgifter.

26 Justitsministeren* er bemyndiget til, efter al have indhentet Byraadets Betænk
ning, at fastsætte et Reglement for Havneforvaltningen samt Takster, gældende for 
et Tidsrum af 5 Aar. for Benyttelsen af Havnen og af den tithorende, i Havnen eller 
paa Reden beliggende Fortojningsredskaber o. lign. Forandring af Taksterne kan 
derefter i bemeldte Tidsrum kun foretages af Ministeren1 med Byraadets Samtykke; 
dog skal han være berettiget til at tilstaa Lempelser og Undtagelser, saasom en 
passende Moderation i Afgifterne, for Dampskibe, der passere i regelmæssig Post
fart.

' )  Nu Landsstyret.
Som  æ ndret ved LI, N r. 69 a f  7. D ec. 1951.
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El ReglemenL for Benyllelsen af Havnen og Reden ved Thorshavn i Henhold til 
Lov om Udfærdigelse aí Havne m, m. af 30. Januar 1875 kan stadfæstes af Justits
ministeren.

27 Bygnmgskommissionen skal fremtidig beslaa a í  Landfogden som Formand og 
t af Byraadel for et Tidsrum af i Aar valgle Medlemmer. To af disse udvæl
ges blandt Byraadets Medlemmer.

Byraadel vælger ligeledes de Medlemmer af Sundhedskommissionen, -om efter de 
hidlit gældende Regler ere blevne valgle af Kommunalbestyrelsen.

Ved Byraadets Valg af to eller flere Medlemmer til Kommissioner, Udvalg, Be
styrelser eller lignende skal Forholdstulsvalgmauden anvendes, naar saadant kræves 
aí noget Medlem af Raadet.

28 Byraadel udnævner og afskediger dc kommunale Embeds- og Bestillingsmand. 
Politibetjente og Vægtere bekikkes af Byraadel efier Landfogdens Indstilling, men 
kunne afskediges af denne uden Byraadets Samtykke.

201 Kommunens Regnskubsaar er Finansaaret 1, April lil 31. Marts.
Inden hvert Aars 15. Januar affattes, efter el af Justitsministeren- foreskrevet 

Skema, et Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter for det næste Fínansaor. 
Dette Overslag forelages derefter til lo Behandlinger i Byraadel med mindst 8 Dages 
Mellemrum imellem hver Behandling. Ved 2dcn Behandling undergives det Post 
for Post Byraadels Drðftelse og Beslutning og afgiver da i den Form, hvori det 
uf Byraudet \ed denne Behandling vedtages, den bindende Regel for Slorrelscn af 
naisle Finansaars kommunale Skatteudskrivning og overhovedet for næsle Finatis- 
aars kommunale Forvaltning, uden at híijere Stadfæstelse, med de i § 30 angivne 
Undtagelser, udfordre*. Overslagel fremlægges inden 1. November til offentligt Efter
syn i 14 Dage.

Bliver der *enere Sporgsmaal om nogen Udgift, der enlen ligger udenfor Over- 
iilugel eller ikke kan afholdes af del paa vedkommende Konlo i Overslaget anslaa- 
cde Rcltib, kan Beslutning herom kuu tages af Byraadet, etter al Sagen har foreliggel 
til Overvejebe for sammes Medlemmer 8 Dage forinden det Mode, hvori Beslulnmg 
tages, medmindre Udgiflen er ligefrem paabudl ved Lov, eller det i Overslaget op
forle Beliib klarlig kun var kalkulatorisk. JEre de forhaandenværende Midler ikke 
tilstrækkelige ti! at dække de forogede Udgifter, tager Byraadet Beslemmelse om, 
hvorvidt det manglende skal tilvejebringes ved Laan eller ved en forholdsvis For- 
hojelse af de i Hoved- og Tíllægsligningen opfcirte Belob. Justitsministerens2 Samtykke 
hertil udiordres kun, for saa vidt de i eflerfolgende § 30 foreskrevne Grænser for 
Byraadets Myndi«hed vilde blive overakredne ved Optagelsen a f saadant Laan eller 
ved den foriigede Skatteudskrivning.

30 Uden Justitsministerens-) Samtykke kan Byraadet ikke noget Aar udskrive 
et híijere samlet Skallebetób end Gennemsnittet af det samlede Belob af kommunale 
Skutler i de 3 nærmest foregaaende Aar, med Tillæg af en Femtedel, saaledes ut 
del Beliib, som herudover med Justitsministerens'-*) Samlykke i noget Aar udskrives, 
ikke medtage* ved paafcilgende Beregning over de sidste 3 Aars Gennemsnilsbelób. 
Ej heller kun Byraadel uden Justitsministerens2 J Samtykke forbruge af Kommu
nens Kapitalformue, afhænde eller panLsælte Kommunens fasle Ejendomme eller 
erhverve nye faste Ejendomme, for saa vidl Kobesummen for saadanne i Regn- 
skabsauret tilsammen overstiger 100 Kr., optage Laan af storre Belob eller paa 
længere Tid, end al de kunne tilbagebetales af det folgende Aars Indlægler, eller 
forny saadanne Laan eller vedlage en Forlængelse af den Tid, hvori de skulle 
afbetales. {Kræver Sagen en hurtig Afgorelse, kan denne Iræffes af Amtmanden, 
som uopholdelig foretager Indberetning derom til Justitsministeren.11)

Fremdeles udfordres Justitsministerens2) Samtykke til Stiftelsen af nyt Fælles

1) Som  ændret ved LI. Nr, fi9 a í 7. Dec. 1951. 
-’)  Nu Landsstyret.
*) D enne Bestem m else pr nu bortfalden .
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skab imellem Kommunen og andre Kommuner j Henseende Lil Benyttelsen af Ting* 
og Arresthuse, Sygehuse og lignende Indretninger saavel som til Ophævelsen af 
bestauende Fællesskab i disse Henseender.

31 Af Udgifterne lil Kommunens Fornodenheder, for sau vidt de ikke dækkes af 
andre Indtægtskilder, lignes Udgifterne til Skolevæsenet. Fatdgvæsenet og Skyds* 
væsenet paa Kommunens Beboere efter Formue og Lejlighed. Paa samme Maade 
paolignes 3/5 af de ovrige Udgifter, medens 2/5 rif disse lignes paa Bygningerne
i Kommunen,i )

Forandringer i disse Bestemmelser kunne efter Byraadets Indstilling bifaldes 
af Justitsministeren.-)

32 Ligningen paa Formue og Lejlighed —  samt, indtil anderledes bestemmes 
ifoige § 31, sidste Punktum, paa Bygninger —  foretages af en Ligningskommission, 
bestaaende af 5 Medlemmer; ved Vedtægt kan Medlemmernes Antal forhdjes til
7 eller 9. De ordentlige Valg til Kommissionen foretages samtidig med Valget 
til Byraadet. Med Hensyn til Valgret, Valgbarhed, Funktionstid, Fremgangsmaaden 
ved Valgene m. v. gælde de samme Regler som med Hensyn til Valg af Byraadets 
Medlemmer.

Ligningskommissionen vælger selv sin Formand af sin egen Midte. Med Hensyn 
til dens Beslutninger og Afstemninger forholdes efter de i § 21 indeholdte Be
stemmelser.

33 Med Undtagelse af Medlemmerne af Byraadet kan ingen, som er pligtig at 
modtage Valg til dette, undslaa sig for at modtage Valg som Medlem af Lignings* 
kommissionen, medmindre han i mindst 6 Aar efter hinanden har opfyldt delte 
Hverv. Han er da frilagen for samme i lige saa langl et Tidsrum som del, hvori 
haji har opfyldt. Hvervet.

34 Blandt Byraadets Medlemmer eller andre til Byraadet valgbare Indvaanere ud- 
nævnes for 1  Aar ud Gangen en Overligningskommission, bestaaende af en af Ju 
stitsministeren-) valgt Formand og 2 af Lagtingel valgte Medlemmer samt henholdsvis
1 og 2 af de nævnte Myndigheder valgte Suppleanter, der i de paagældende Over- 
ligningskommissasrers midlertidige Forfald træde i deres Sted. Om Forpligtelsen 
lil al modtage Udnævnelse hertil gælder det samme, som i § 19 bestemt om For
pligtelsen til at modtage Valg som Medlem af Byraadet, Udnæ\nes noget Med
lem af Ligningskommissionen lil Overligningskommissær, udtræder han af bemeldte 
Kommission. E j heller maa nogen, som allerede er Overligningskommissær, væl
ges lil Medlem af Ligningskommissionen.

35 §§ 35— 39 ophævet ved Lov Nr. 76 12. Marts 1923.
40 Ved kgl, Anordning:l) kan med de fornodne Lempelser de Begler sæliles i 

Kraft, som i almindelige Love maatte findes om Beskatning af Selskaber, Stiftel
ser og udenbys boende Personer.

41 Del paaligger Byraadet, og særlig dets Formand, al fore ntije Tilsyn med Kom
munens Kassevæsen, folgelig at paase, al dens Skatter og andre Indtægter rellelig 
og betimelig opkræves og i fomodent Fald inddrives samt, indtil Belobet udkræ
ves til Bestridelse af Kommunens Udgifter, forvares og eíler Omstændighederne 
fruglbargores paa behbrig Maade.

Byraadet er ansvarligt for de Kapitaler, Aktiver og  andre Ejendomme, der til
hore Kommunen.

42 For offentlige Licitationer, som Kommunen lader afholde over Udforelsen af 
Vejarbejder, Reparationer af Skoler og Fattighuse, Anskaffelse af Naturalydelser til 
Kommunens Brug og deslige, betales ikke Gebyr eller Afgifter.

43 Byraadet er pligtigl al tilvejebringe og meddele Regeringen de Oplysninger,

<) V ed Beken dlgiirelse Nr. 379  a f  29. Septem lser 1923 ændres Brófcernc ti! )x nlialdsvis ■l'S 
OH 1 5 med V irkn in g  fra og med Ligningen for S k atte an rrt 192*1.

2) Nu Landsstyret.
3)  Nu ved Lugtingsinv.
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der af samme maatte forlanges om Falkelal, Kvæghold og andre Forhold i Kom
munen.

44 Kommunens aarlige Regnskab, der affattes i storst mulig Overensstemmelse 
med det for Overslaget foreskrevne Skema og aflægges inden Udgangen af Juli 
Muaned1) i det paafolgende Regnskabsaar, bliver at henlægge lil Eftersyn for Kom
munens Indvaanere i 14 Dage paa et dertil bekvemt offentligt Sted. Regnskabet 
bor derefter med de til samme horende Bilag noje gennemgaas af 2 Revisorer. 
Disse vatlges paa 1 Aar af de valgberettigede Beboere i Kommunen paa den for 
Valg af Medlemmer af Byraadet foreskrevne Maade. Byraadet er forpligtet til aL 
meddele Revisorerne de Oplysninger, som maalte udfordres til Bedoaimelse af Regn
skabets Indtægts- og Udgiftsposter. Efter at Revisorernes Bemærkninger have væ
ret meddelte Begnskabsforeren til Besvarelse of; videre regnskabsmæssig Omgang, 
paakender ByraadeL i et Mode de fremkomne Ldsætlelser og meddeler Kvittering 
til vedkommende; dog kan ingen deltage i PaakendeNen af en Regnskabsudsæltelse, 
som vedkommer den Forvaltning, i hvilken han som Medlem af et staaende Udvalg 
eller ifoige et særligt ham overdraget kommunalt Hverv har haft Andel. Erken
der Regnskabsforeren eller nogen anden vedkommende ikke Rigtigheden af den af
givne Kendelse, for saa vidt denne gaar ud paa Pengeansvar for ham, kan han 
forlange SporgsmaaleL herom afgjort af Domstolene.

Samllige Kommunen vedkommende Regnskaber eller dog et tilstrækkeligt Ud
drag af samme blive, efter at de ere paakendte, at offentliggore ved Trykken,

45 Inden hvert Aars 30. \ovember indsendes til Justitsminisieren2) Regnskabel 
for det foregaaende Regn?kabsaar med Revisionsbemærkninger og derpaa afgivne 
Kendelser. Kommer Ministeriet2) ved Regnskabets Gennemsyn eller paa anden 
Maade lil Kundskab om, at Byraadet har foretaget ulovhjemlede Udgifter eller 
nægtet at afholde Udgifter, som lovligt paahvile Kommunen, eller i anden Mnade 
overskredeL sin Myndighed, træffer Ministeriet2) i den Anledning de nodvendige 
Foranstaltninger og kan, i fornbdent Fald ved Domstolene, gore personligt Ansvar 
gældende mod dem af Byraadets Medlemmer, der have deltaget i de paagældende 
Beslutninger.

4fi Forslag til den i §§ 3, 1, 23 og 32 ommeldle Vedtægt3) for Kommunen 
vedtages af den nuværende Kommunalbestyrelse og indsendes til Justitsministe
rens Billigelse inden 1. September 1908.

Foruden del i bemeldte Paragraffer foreskrevne oplages i Vedtægten dels Be
stemmelse om de kommunale Embeds- og Bestillingsmænds Antal, ArisæUelse, Af
skedigelse, Lonningsvilkaar og Forretninger, dels nærmere Regler om Affattelsen 
af det aarlige Overslag over Kommunens l»d lægter og Udgifter, om Ordningen 
af Kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen, om Revisionsarbejdeis Udforelse og om 
Udsættelsernes Paakendelse.

Fremdeles kan i Vedtæglen gives nærmere Regler for Udforelsen af Skallelig
ningen samt overhovedet om ethvert Forhold i den kommunale Styrelse, som del 
maatte findes onskeligl nærmere at ordne paa Grundlag af de i denne Lov inde
holdte Bestemmelser.

Vedtæglen, saaledes som den endelig er billiget af Juslilsminisleren, trykkes og 
ofrentliggores. Den kan senere forandres eller fo roges efler Foralag af Byraadet, 
som billiges af Justitsministeren.")

47 Denne Lov bliver at iværksætte saaledes, at den kan træde i fuld Kraft den 
1. Januar 1909, fra hvilken Dag Lov af lð . Februar 1866 om Byen Thorshavns 
íikon om i ske Bestyrelse saavel som alle Bestemmelser, der ere i Strid med nærværende 
Lov, ophæves.

>) Som  æ ntirel ved LL N r. 69  a f  7 . D er. 1951, 
a)  Nu Landsstyre!.
D)  J f r .  V í iitirg t a f 9 . Ð e ttm lir r  1921.
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27. Maj —  LOV (NR. 136) OM ARVEAFGItFT (se Anordning Nr. 4<58 af 8. 
Nov. 1921).

14. Nov. —  ANORDN. (NR. 248), HVORVED LOV AF 28. FEBRUAR 1908 
OM TILLÆ G T IL  LOV AF 18. DEC. 1897 OM RETTERN ES MEDVIRKNING 
T IL  OPTAGELSE A F BEV IS t UDLANDET M. M. SÆ T T E S I KRAFT PAA 
FÆ RØERNE. I Henhold til den Regeringen ved §■ 3 i Lov af 28de Februar 1908 
om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse 
af Bevis i Udlandet rn. m. dertil meddelte Bemyndigelse sættes bemeldte Lov herved
1 Kraft paa Færoerne i uforandret Skikkelse.

23. Dec. —  BEK. (NR. 76) OM EN AF JU STITSM IN ISTER IET STA D FÆ STET 
FORANDRING I SUNDHEDSVEDTÆGTEN FOR THORSHAVN. (Indfojct i Ved
tægten af 23. Maj 1882).

15. Jan. 1909 —  FORRETNINGSORDEN FOR THORSHAVNS BYRAAD.1)
Skriftlige Udfærdigelser.
1 Formanden foranstalter skriftlige Udfærdigelser, der udgaa fra Byraadet, samt 

underskriver paa dets Vegne, for saa vidt der ikke efter Sagernes Natur eller 
Byraadets særlige Vedtagelse kræves Underskrift af alle Byraadets Medlemmer 
eller nogle af dem.

Dagsorden.
2 Formanden bestemmer Dagsordenen for Byraadets Moder, men bestemte Sa

ger skulle optages paa Dagsordenen, naar mindst Halvdelen af Raadets Medlemmer 
forlange det.

Forslag ug Æ ndringsforslag .
3 Forslag og Ændringsforslag kunne fremsættes mundtligt eller skriftligt. Dog 

skulle Forslag, som fremsættes for et Modes Begyndelse, indgives skriftligt. Hvis 
Formanden finder det fornodent, kan han bestemme, at en Sag skal behandles af- 
snítsvis.

Den mundtlige Forhandling.
4 Formanden sorger for, at god Orden overholdes under Forhandlingerne. Bifalds- 

og Mishagsytringer af Byraadels Medlemmer unses som stridende mod god Orden.
5 Ethvert Medlem er pligtigt lil at underkaste sig Formundens Kendelse angaa- 

ende Overholdelsen af den fornodne Orden og kan gore Formanden opmærksom 
paa, naar denne af andre er tilsidesat, Naar el Medlem i samme Mode er kaldt
2 Gange til Orden, kan efter Formandens Forslag Byraadet aldeles nægte ham 
Ordet i dette Móde. Skulde almindeligere Uorden opslaa, paaligger det Formanden 
midlertidigt at afbryde Modet eller, om nodvendigl, aldeles al bæve det.

0 Hvis Formanden efter et Medlems Mening gor sig skyldig i Brud paa god Or
den, er vedkommende Medlem beretliget til slraks at faa Spðrgsmaalel herom sat 
under Afstemning uden Diskussion. Hvis del ved Afslemningen viser sig, at over 
Halvdelen af Byraadets Medlemmer dele den fremsalte Anskuelse, fratræder For
manden Ledelsen af Forhandlingerne for Resten af Modet. Næstformanden over
lager Forhandlingernes Ledelse, Inis han er lilslede; hvis delte ikke er Tilfældet, 
hæves Modet slraks. Hvis Byraadets Næstformand under Ledelsen af el Mode 
gcir sig skyldig i Brud paa god Orden, og delle konstateres paa den i foregaaende 
Stykke angivne Maade, haives Modet straks.

7 Formanden giver i Reglen Medlemmerne Ordet i den Orden, hvori de forlanger 
del; dog kan han derfra gore Undtagelser med Hensyn lil Ordforeren i en Sag, 
eller for at lade et Medlem fremsætte en kort Berigtigelse eller gore en personlig 
Bemærkning. Formanden tager Ordet, naar han dertil finder Anledning.

8 Ethvert Medlem, der har forlangt og erholdt Ordel, laler slaaende fra sin

0  Se Lnv Nr. 126 af 27, Maj 1908 g 21.
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Plads og lienvencíer stedse Talen til Formanden. Formanden henvender i sine 
Foredrag Talen til Byraadet som Helhed.

9 Intet Foredrag maa ske ved Oplæsning a í skrevne Udarbejdelser.
10 Finder Formanden, at Forhandlingerne drages utilborlig i Langdrag, kan 

han foreslaa deres Afslutning, som da afgores af Byraadet uden Forhandling. Lige 
ledes kan 2 Medlemmer forlange sat under Afstemning, om Afslutning --kal finde 
Sled. Disse Medlemmers Navne optages i Protokollen, Byraadels ordentlige Moder 
maa ikke vare udover Midnat.

Vedtagelser.
11 Et Forslog betragtes som vedtaget uden Afstemning, nuar Formanden ikke 

finder Afstemning fornoden, og ingen anden forlanger Afslemning.
12 Afstemningernes Omfang, Orden og indbyrdes Forhold bestemmes af For

manden eller, saafremt 2 Medlemmer forlange det, af Byraadet, efter at det ene af 
de 2 Medlemmer og Formanden hver én Gang have udtalt sig.

13 Valg foretages i Reglen ved Stemmesedler; dog kan Valg, n aar alle Byraadet 
tilstedeværende Medlemmer ere enige derom, foregaa uden formelig Aí 
stemning Ansættelse af Kommunens Tjenestemænd. forsaavidt den Xorelages af 
Byraadet, sker altid ved Afgivelse af Stemmesedler. I  ovrigt, gaar man i disíe Tilfælde 
frem som ved Valg af Formand elier Næstformand for Byraadet. Afslemning sker 
ellers ved, aL Medlemmerne rejse sig fra deres Plads eller blive siddende, og bor 
da altid bestaa af Prove og Madpriive. Foreligger der et skriftligt Forslag Lil Af 
gíirelse, skal Afstemningen foregaa ved Navneopraab, naar et Medlem forlanger 
det inden Afstemningens Begyndelse, Naar der afstemmes ved Sedler, foretages 
Stemmeoplæ II i ngen af Formanden og Sekretæren i Forening; ellers iadler Forman
den alene Stemmerne. Enhver Stemmeseddel, der indeholder et slðrre Antal Navne, 
end der skal stemmes paa, er ugyldig.

14 En Beslutning kan ikke forandres i samme Mode, hvorunder den er tagen, 
medmindre samtlige Medlemmer, som vare tilstede, da Vedtagelsen fandt Sled, ere 
enige derom.

15 Forhandling for  lukkede Dóre. Naar det »nder et offentligt Mode iinskes. at 
en eller flere Sager skal behandles for lukkede Dore, kan Formanden eller 2 Med
lemmer forlange, at alle uvedkommende fj ternes, og Byraadet ufgor da, om For
handlingen skal ske íor lukkede Dore eller ikke.

1G Naar en Sag behandles for lukkede Diire, og Byraadet vedtager, at Forhand
lingerne skal hemmeligholdes, har enhver af de tilstedeværende ubrodelig Tavs
hedspligt. Byraadels Vedtagelse tiiíiires Forhandlingsprotokollen, eventuelt med sær
lig Bemærkning om Tavshedspligtens Varighed.

17 Orden blandt Tilhorerne. Adgangen til de offentlige Moder ordnes af For
manden. Hvis Tilhorerne ikke forholde sig rolige og tavse, kan Formanden lade 
detn, der forstyrrer Roligheden, ig i fornodent Fald samtlige Tilhorere, fjærne. 
Hvis den. der leder Miidet, ikke opfylder sine Pligter i saa Henseende, komme 
Heglerne i nærværende Forretningsordens § 6 til Anvendelse.

18 Medlemmernes Modepligt. Intet Medlem bor uden gyldigt Forfald udeblive 
fra Bynaudels Moder. Forfaldet anmeldes for Formanden og Wiver af ham ul 
bringes ti! Byraadets Kundskab,

18 Afvigelser fra Forretningsordenen. Afvigelser fra denne Forretningsorden 
kunne ske, naar alle Byraadels tilstedeværende Medlemmer ere enige derom.

29. Jan. 1909. BEK. (NB. 7) OM HAVNEREGLEMENT FOR SØRVAAC.i
1 Til Havnen ved Sorvaag henregnes den Del af Fjorden, som ligger indenfor 

en Linie fra »Svarlá« paa Sydsiden li! »Miðleitið« i »Buinumc paa Nordsiden af 
Fjorden. Den nævnte Grænse betegnes om Dagen ved lo hvide Stenvarder, en 
paa hver Side af Fjorden, og om Natlen ved en Lanlerne, der anbriges ved

1) Som  æ ndret ved B e k . Nr. C nt 26. F e b r . 1916, B ek . 11. M arts 1933 og B ek . Nr. 3  u l 
y. ja n .  1985. Angnnendc Havne- og B rntak«ter s« Kim dg. Nr. 9 uf 1. M arts i'JS2 .
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»Svarlá«, og som indenfor Grænsen viser gront og udenfor Grænsen rodt Lys.
2 Elhvert Fartoj, der indkommer i Ha\nen, skal med nedennævnte Undtagelse, 

hvad enten det er bestuvet med Gods. ballastct eller tomt, betale i Havneafgift 10 
Øre for hver Registerton af Skibets Drægtighed, Samme Afgift betales af Skibe, 
der ankre paa Reden, for aa vidt de fra Land indtage eller til Land afskibe 
Varer. Skibe, som flere Gan^e i samme Kalenderaar anlobe Sorvaag, erlægge kun 
Havneafgift med dennes fulde Belob de 3 forste Gange, den i AareLs Lob betales, 
hvorimod der for de ovríge Gange kun erlægges Halvdelen af Afgiftens Belob: 
hvis saadanne Skibe paa en og samme Rejse (uden i Mellemtiden at have anlobet 
nogen Havn uden for Færoerne) skulle anlobe Sorvaag flere Gange, erlægges 
Havneafgiften kun forste Gang, Indenlandske Fiskerskibe og indenlandske Fartojer. 
der gaa i Kystfart, skulle ikke være pligtige at erlægge Havneafgift mere end 3 
Gange hvert Kalenderaar. Skibe og Motorbaade af over 10 Tons Drægtighed, som 
Hgge vinterfortojede i Sorvaag, betale i alt kun 10 Kr. om Aaret uden Hensyn 
til, hvor ofte dc i ovrigt anlobe Havnen eller Reden Fartojer under 10 Tons betaler
5 Kr. aarlig. Afgiften erlægges til en af Havnebestyrelsen fastsat Tid. Alle Or
logsskibe og Lystfarlojer ere friiagne for Havneafgift.

3 Havnens Drift varetages af en af Forstanderskabet for el Aar ad Gangen 
valgl Havnebestyrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, af hulke mindst 1 skul være 
Medlem af Forstanderskabet. Til Afholdelse af l  dgifter og til Foranstaltninger, 
der vil medfore saadanne, udkræves Forstanderskabets Samtykke. Havnens Regn
skabsvæsen udsondres som en særlig Afdeling af Kommunens Regnskab, og Havne 
kassens Indtægter maa ikke forbruges til andre kommunale Øjemed end Havnens 
Administration og Forbedring. I ovrigt skal Havnekassen administreres ganske 
efter de for Kommunens Kas^e "ældende Regler.

4 Forstanderskabet anlager efter Indstilling fra Havnebestyrelsen en duelig og 
paalidelig Mand til som Opsynsmand at fore det daglige Tilsyn med Havnen, 
opkræve og indbetale Havneafgifterne m. m.

5 Enhver i Havnen indkommende Skipper skal melde sig lil Opsynsmanden og 
forhale sit Farlcij til det Sted, som anvises ham af denne. Ligeledes har Opsyns
manden at bestemme, hvor Lossebaade kunne forlojes. Ethvert Skib, som for el 
længere Ophold forlojer i Havnen, skal have en tydelig Boje paa hvert udlagl 
Anker, med Bojereb af en til Dybden svarende Længde. Kvalitet og Dimensioner 
af Bojer og Bojereb bestemmes af Havnebestyrelsen. Skibe og Motorbaade, som 
ligger vinterfortojede i Havnen, eller som maatte opankre i denne, er fritagne for 
at have Ankerlanterne, saaalænge de maatle forblive i Havnen,

6 Havnen maa ikke spærres med Trosser, Kættinger og andel, saaledes at Skibe 
eller Baade hindres i til enhver Tid at komme ind eller ud af Havnen. Ingen maa 
fra Skibe eller andre Fartojer, kaste Ballast overbord i Havnen.

7 I  Havnen maa Fartojer ikke oplægges uden Havnebestyrelsens Tilladelse og 
efler sammes Bestemmelse med Hensyn til Stedet. Strander elfer synker et Farlcij 
paa et Sted, hvor det er lil Hinder for Havnens Benyttelse, og det ikke af ved
kommende borttages inden eri af Bestyrelsen fastsat Frist, foranstalter denne V ra
get fjernet paa vedkommendes Bekostning.

8 Ingen maa om Bord i Fartoj i Havnen handle skodeslost med Ild eller Lys; 
naar intet Mandskab er om Bord, skal Ild og Lys være forsvarligt slukket. Aske 
maa om Bord i Fartojer i Havnen kun henlægges i Kar af uantændeligt Materiale,

9 For saa vidt Havnevæsenet er i Besiddelse af Flaader, Blokke, Gier eller andre 
Redskaber til Afbenyttelse for de i Havnen liggende Fartojer, maa Benyttelse heraf 
kun ske efter Henvendelse lil Opsynsmanden og mod Erlæggelse lil denne af den 
Afgift, som skal betales for Benyttelsen efter den herfor af Forstanderskabet satte 
Takst.

19 Forlojningskættinger maa ikke anbringes uden Forstanderskabets Samtykke 
og kun paa de af delte fastsatte Betingelser. Allerede udlagte Fortojningkættinger 
kunne af Forlnnderskabel paabydes flyttede.
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11 Fartojets Forer er ansvarlig for al den Skade, uf hvad Navn nævnes kan, 
som han eller hans Mandskal) maaUe anrelle paa Havnen, dens Bolværker eller andre 
til den horende Indretninger eller paa de den tilhorende Redskaber, enten som 
Fiilge af Overtrædelse af nærværende Reglement eller som Folge af Mangel paa 
almindelig Aglpaagivenhed.

12 Fartojer og Baade, som ligge fortojede paa anvist Sted, skulle i paalræn- 
gendc Tilfælde, f. Eks. ved indtræffende Grindefangst eller ved Sej fangst (Note- 
kast) være forpligtede til nt skifte Plads efter Opsynsmandens Anvisning.

13 Ingen Skipper moa afsejle, inden han til Opsynsmanden har betalt, hvad der 
skal ertægges til Havnevæsenet.

14 Enhver, som befinder sig paa Havnens Territorium, skal rette sig efter Op
synsmandens Anvisninger. Tror nogen sig forurettet herved, kan han íorebringe 
Sagen for Havnebestyrelsen, men har dog indtil videre at efterkomme det af Op 
synsmanden givne Paabud. Opsynsmanden skal under Udforelsen af sine Forre’.- 
ninger stedse være forsynet med et Skilt eller el andel Tegn, hvorved hans Stil
ling gores kendelig.

15 Overtrædelse a f dette Reglements Bestemmelser straffes  med Boder indtil 
100 Kr. Sager angaaende saadanne Overtrædelser behandles som offentlige Politi 
sager, og Boderne tilfalde Sorvaag Havnekasse. I alle Tilfælde, hvor der er Tale 
om Boder eller Erstatning efter dette Reglement, er del Havnebestyrelsen tilladt at 
bestemme og affordre vedkommende Pengehelob, der skulle erlægges; vil vedkom 
mende ikke belale disse, afgores Sagen ved Polilirelien. Del tilsledes ingen, som 
ifolge delte Reglemnet har paadraget sig Straf eller Erslatninpsansvar, at rejse 
b ort, forend han har Tettet for sig eller stillet saadan Sikkerhed, som  af Stedels Øvrig
hed anses tilstræ kkelig.

1. April 1909. —  LOV (NR. 63) FOR FÆ ROERNE OM VANDLEDMNGER.
1 Naar en Kommunalbestyrelse finder, at Anlæg af Vandledning lil Husbrug, 

til Forsyning af Fartojer eller af andre lignende Grunde paakræves at Hensyn lil 
det almene Vel, skulle vedkommende Grundbesiddere eller andre, hvad enlen An
lægget agles iværksat af Kommunen eller af private, være pligtige til for saa vidt 
de iklce derved selv beroves fornodent Vand til Husbrug imod fuldstændig E r
statning og i det Omfang, som Kommunalbestyrelsen bestemmer, at afstaa del til 
Anlægget fornodne Vand, Grund ti! de fornodne Indretninger til Vandets Ledning 
eller Samling samt allerede eksisterende Vandledninger, ligesom enhver mod fuldstæn
dig Erstatning skal være forpligtet til efter Kommunalbestyrelsens nærmere Be temmel- 
se at finde sig i den Indskrænkning, Ændring, Skade eller Forringelse. -om Foreta
gendet eller Vedligeholdelsen af Anlægget m aalte med fore for ham tilhorende Ejen
dom eller Rettighed.

2  Lignende Forpligtelse lil mod Erstatning at afstaa Grund saavel som at taale 
Indskrænkning i Udovelsen af Rettigheder kan endvidere panlægges enhver i det 
Omfang, som Kommunalbestyrelsen finder fornodent for at sikre Vandforsynings- 
steder mod Forurening.

3 Naar der ved Medvirkning af en Kommunalbestyrelse i Henhold til § 1 er 
foretaget el Vandledningsanlæg af private, skulle disse være forpligtede til al til
stede andre Benyttelsen af Vandledningen saml til at laale Ændringer i denne 
efter Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse og mod fuldstændig Erstatning:

4 Med Ekspropriation i Henhold lil §■§ 1— 3 vil der være at forholde efler de 
Regler, som ere foreskrevne i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 om Forpligtelse lil Jords 
Afgivelse til offentlige Veje, Havne og Landingssteder saml til offentlige Skoler 
paa Færoerne.

5 De i Lov angaaende Staden Kobenhavns og dens Grunds Forsyning med Vand 
fra de nye Vandværker af 30. November 1857 indeholdte Bestemmelser med Hen
syn lil ubereltigel Brug og utilborlig-t Spild af Vand kunne med de Forandringer, 
som de særegne stedlige Forhold maatle medfore, udvides lil ogsaa at gælde for
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kommunale eller private Vandvasrker i Landkommunerne. De herlil sigtende Be
stemmelser blive af paagældende Kommunalbestyrelser at optage í en Vedtægt, der, 
forinden den kan træde i Kraft, maa være stadfæstet af Justitsministeren,1 efter 
al Lagtingets Betænkning om Sagen er afgiven.2

6 Ved Afgorelsen af Sager om Opforelse af nye Bygninger i Henhold til An 
ordning Nr. 84  af 16. Juni 1882 skal Bygningskornmissionen have for Øje, om 
Forurening af noget Vandforsyning&sted til Husbrug eller til Forsyning af Far- 
tojer kan ventes at blive Folgen af, al paagældende Bygning opfores, og skal i 
bekræftende Fald, hvis nogen af de interesserede, efter at være gjort bekendt 
med Sagen, fremsælter Krav derom, eller det af offentlige Sundhedshensyn findes 
nodvendigt, stille saadanne Betingelser for Meddelelse af Byggetilladelse, som ere 
fornodne for at forebygge Forurening af Vandforsyning stedet. Bygningskommissio- 
nens her omhandlede Afgorelser kunne indankes for Amtmanden3 overensstem
mende med nævnte Anordnings § 6.

30, April 1909. —  LOV (NR. 81) OM TILLÆ G  TIL OG FORANDRINGER I LOV 
NR. 30 AF 28. FEBRUAR 1872 OM DE FÆ RØ SKE LANDKOMMUÍSEBS ST Y 
RELSE. (Jfr . Lov Nr, 59. af 11, Marts 1981 og Bek. Nr. 200 af 17, Juli 1931, hvori 
Lovens Regler om kommunale Valg i Landkommunerne er optagne).

22. Febr. 1910 —  BEK. (NR. 51) ANGAAENDE ALLERH ØJESTE FA STSÆ T
TELSE AF BESTEM M ELSER FOR FÆ RØERNES MELLEM- OG RÉALSKOLÉ.

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenei nedlagt allerunder
danigst Forestilling har det under 3die d. M. behaget Hans Majestæt Kongen i Hen
hold til Lov om Ordningen af Skole- og Undervisningsvæsenet paa Færoerne af 
1ste Marts 1854 § 45 at fastsætte nedenstaaende Bestemmelser for Færoer
nes Mellem- og Realskole.4)

1°) I Thorshavn skal der \ære en Mellem- og Realskole for Færoerne, bestaa
ende af en etaaríg Forberedelsesklasse, 4  etaarige Mellemskolekla-iser og en etaarip 
Realklasse, Der skal være Fællesundervisning for Drenge og Piger gennem alle 
Klasser.

2 5 )  Intet Barn m a a  optages i Forberedelsesklassen, forend det har fyldl s i t  10, 
Aar, eller i Mellemskolens 1. Klasse for sit fyldte 11. Aar. For ovrigt gælder for 
Elevers Optagelse i Mellemskoleklasserne, at deres Alder ikke maa læ re saa frem
rykket, at den er mere end 2 Aar over Gennemsnitsalderen for den Klasse, som de 
efter deres Kundskaber kunne optages i.

Undtagelser fra nævnte Aldersbestemmelser kunne under særlige Omstændigheder 
tilstedes af Overlæreren med Skoledirektionens Godkendelse.

Bðrnene optages i Reglen kun een Gang aarlig. nemlig umiddelbart efter, at den 
befalede offentlige Prove (§ 7) er endt, og kunne i Reglen ligeledes kun en Gamr 
aarlig udskrives af Skolen,

3 Bornene inddeles, i Forhold til deres Kundskaber og Evner, i 6 Klasser, dog 
overlades det til Skolens Overlærer at dele hver Klasse i mindre Afdelinger, eftersom 
han skonner, at Undervisningen derved fremmes.

4 Læretimerne i Skolen skulle være folgende: Fra 1ste Morts lil sidste Oktober
6 Timer daglig; dog er Skoledirektionen bemyndiget lil at nedsætte Forberedel
sesklassens og eventuelt 1ste Mellemskoleklasses daglige Timetal til 5 Timer. Fra 
1ste November til Udgangen af Februar undervises 5 Timer daglig. Direktionen 
bestemmer Tiden for den daglige Undervisning.

l )  Nu a f L andsstyret uden Indhentning a f Laglinfiets Betæ nkning,
S) J f r .  Bek. 20 . Ju l i  1906.
B) Nu Landsstyret,
*) J f r .  I I .  M . S k r . 11. Ja n . 1911.
ft)  Som  æ ndret ved Bek. Nr. 256 a f 13, O kL 1924.
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51 Skoleaaret hegynder den 18. August,
1. Den aarlige Sommerferie begynder den 7. Juli (denne Dag medregnet) og 

varer i 6 l  ger, dog at i de Aar, hvor den 18. August falder paa en Lordag, det 
nye Skoleaar forst begynder den paafolgende Mandag.

2. I Midten af Oktober eller karl efter skal der gives en Ferie, beslaaende af 
en Sondag i Forbindelse med 3 Sognedage.

3. Juleferien skal begynde den 22de December (denne Dag medregnet) og regel
mæssig vare 1) Dage. Men hvis Undervisningen efter denne Regel paany skulde 
begynde paa en Lordag ,afkortes Ferien med en Dag, saa at Undervisningen be
gynder paa en Ftedag.

1. Paaskeferien varer fra Onsdagen for Skærtorsdag til den paafolgende Tirs
dag (begge Dage medregnede).

5. Pinseferien ska! omfatte 5 Sognedage i Tilslutning li! de 2 Helligdage efter 
Overlærerens nærmere Bestemmelse.

6. Fastelavns Matidag, Lordngen efter Store Bededag, Kongens og Dronningens 
Fíidselsdage samt Grundlovsdagen ere Fridage,

7. De Sognedage, som efter foranstnaende Regler maalte være tilbage af de i 
Lov om hojere Almenskoler af 21de April 1903 § 17, 2det Slk. foreskrevne 63 Sogne
dage. overlades det til Overlæreren at fordele efler esel Skon som hele o<r hnhe 
Fridage.

6~') Undervisningen i Forberedelsesklassen skal omfatte Religion. Dan^k. Færosk. 
Skrivning, Regning, Historie, Geografi, Sang, Gymnastik og fsalurhíslorie op har 
for de Fag. der omfattes af kgl. Anordning af 19. Juni 1903 angaaende Optagelses- 
prðven til Mellemskolens lste Klasse, lil Formaal at Frire Bornene saa vídL. at de 
kan tilfredsstille de Fordringer, som stilles ved nævnte Prove. medens Fordringerne 
i Færosk nærmere fastsælles af Undervisningsministeren,

I Mellemskoleklasserne undervises I Religion, Dansk, Færosk, Engelsk, Tysk. 
Historie, Geografi, ISaturhistorie, Naturlære, Regning og Matematik, Skrivnine. 
Tegning, Legemsovelser, kvindeligt Haandarbejde og Sang.

I Realklassen undervises i Dansk, Færosk, to af de nyere Sprog (Engelsk, Tysk 
Fransk), praktisk Regning og Matematik (kun paabudt for Drengenes Vedkom
mende). Afsnit af ISalurlære, Naturhistorie, Geografi samt Legemsovelser.

Undervisningsplanen, der desuden kan omfalle andre Fag, godkendes af Under 
v isningsministeren.

Undervisningen i Mellemskolen og Realklassen gives i de for kellige Fag i et 
Omfang, der svarer til det for Mellemskolen og Realskolen i det ovrige Kongeri pe 
normerede med de Lempelser, som nodvendiggbres led , at Tærosk er optaget som 
Fag; disse Lempelser fastsættes af Undervisningsministeren.

Mellemskolen og Realklas;en sluller med Eksaminer, der har samme Retsvirkning 
som Mellemskole- og Realeksamen i Henhold til Lov af 2 1, April 1903 og benæv • 
nes »Mellemskoleeksamen og Realeksamen ved Færoernes Mellem- og Realskole.

Elever, hvis Forældre er hjemmehorende i del ovrige Kongerige, kan begære 
sig fritagne for Undervisningen i Færosk og indstille sig til Mellemskole- og Real
eksamen i Færoernes Mellem- og Realskole uden Prove i delle Fag.

Elever, der efter aflagt Mellem«koleeksamen agler at soge Optagelse i et Gym
nasium, skal i 1de Mellemíkoleklasse have Undervisning i Svensk i det Omfang, 
hvori der i det ovrige Kongerige undervises i Mellemskolen i dette Fag, og ved 
Mellemskoleeksamen underkastes Prove heri.

Den ny Ordning indfores i Forberedelsesklassen og Isle Mellemskoleklasse ved 
Begyndelsen af Skoleaaret 1928 29, saaledes at der forste Gang kan afholdes Eksa
men efter denne i Mellemskolen i 1932 og í Realklassen i 1933.

7  S k o le n s  L æ r e r r a a d  h a r  R e t  l i !  a t  h o r e s  o m  L æ s e - o g  T im e p la n  s a m t  F a g f o r 

! )  Som  æ ndret vad B ek . Nr, 350  nf 21. Ju n i 1921.
s ) Som  æ ndret ved Bek. (N r. 215) a í 23. Ju l i  1928,
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deling (5 8 ), Lærebogers indforelse og Afskaffelse, Tildeling af (hele og halve i 
Fripladser (§ 10) saml Underslottelse lil udenbys Elever.

Opflytningen af Elever til en hojere Klasse efter den af Skolekommissionen kon
trollerede offentlige Prove, som afholdes hver.t Aar umiddelbart for Sommerferiens 
Begyndelse, afgðres of Lærerraadet, hvis det er enigt; j  Tilfælde af Meningsfor
skel indenfor Lærerraadet afgores Sporgsmaalet of Kommissionen.

For ovrigt bestemmes Lærerraadets Myndighedsomruade og Forretningsgang ved 
et af Ministeriet fastsat Regulativ.1

8 Underviningen i Skolen meddeles al Lærerne efter en af Overlæreren forud 
for hvert Skoleaar forfallet og af Skoledirektionen bifaldet Plan.

Skolepengene for hver Elev, som nyder Undervisning i Skolen, fastsættes fra
1. Januar 1923 at regne Lil 150 Kr. aarlig for Born fra Thorshavn og til 100 Kr. 
aarlig for Born fra Bygderne paa Færoerne, og erlægpes henholdsvis med 37 Kr. 50 
Øre og 25 Kr, forud ved hvert Kvartals Begyndelse; naar de en Gang er mod
tagne, betales de i intet Tilfælde tilbage. I Tilfælde af at flere Soskendc paa samme 
Tid besoge Skolen, betales for det andet Barn kun henholdsvis 120 Kr og 80 Kr., 
for det tredie henholdsvis 90 Kr. og 60 K r.; for flere end 3 Born betales ikke. 
Desuden betaler hver Elev i hver Oktober Maaned 5 Kr. i Brændselspenge og i l» e r  
April Maaned 5 Kr. som Bidrag til Skolens RenholdeUe.

10- For at skaffe de Born, der udmxrke sig ved fortrinlige Evner og Anlæg, 
men hvis Forældre eller Værger savner Midler t il  at udrede de befalede Skolepenge, 
Adgang li l  at nyde Undervisning i Skolen, tillades det. a t der i samme m a a  være 
ind Lil 12 Fripladser, hvilke bortgives af Skoledirektionen efler Forslag af Skole
kommissionen, Ved Bortgivelsen af disse Pladser skal d e r  L ages Hensyn til, a l  d c  
saa vidt muligt, komme hele Landet tilgode.

Foruden hele Fripladser kan der efter Omstændighederne tilstaas Nedsættelse 
af Skolepenge til det halve.

Dog maa Antallel af saadanne halve Fripladser og af hele Fripladser tilsammen 
ikke overstige 12 hele Fripladser.. Fra 1. Januar 1923 stilles derhos el Belob af 
indtil 800 Kr. til Raadighed for Skoledirektionen til 8 Fripladser (foruden de oven
nævnte 12) for værdige Elever fra ubemidlede Hjem paa Færoerne, Over An
søgningerne om disse Fripladser skal Skoledirektionen være pligtig at indhente ved
kommende Lærers Udtalelser og tillige Erklæring fra Skolekommissionen, forsaa
vidt anganr Ansogninger fra Elever, der allerede er optagne i Mellem- og Realskolen. 
Belobet udredes aí dc under Laglinget sorterende Kasser efter Tingels nærmere 
Bestemmelse.

11 I Behandlingen af Borncne have Lærerne al rctle sig efler den Loven af 1ste 
Marls 1851 vedfojedc Instruks, indlil en anden, efter Skoledirektionens Indstilling, 
inaaUe blive approberet af Ministeriel for Kirke- og Undervisningsvaaenel.

l )  Ifiilge  R egulativ a f  27. Ju n i 1905 bcstaor Liererrnudct nf det fast nnsatte Læ rerpersonale 
med Forstetæ reren  som Form and. Andre Lterere ved Skolen  kunne tilkald es, men har ikke 
Stem m eret. L æ rerraad et sam m enkaldes i R egien  en Gang om M naneden og ellers saa 
o fte , som F órsielæ reren  e lle r  to  andre M edlem m er finde det fornodeni. V ed A fstem 
n in g er gor i T ilfæ ld e  a f  Stem m elighed Forstelæ reren s Slem m e U dslaget. Raadet skat droftc 
o lie Sag er, hvorom Sk oled irek tion en , Skolekom m issionen e lle r Forstelæ reren  iinske at 
lidre dels M ening. Hvert M edlem  h ar R et til a l stille  Forslag  i Sk olen  vedkommende 
S a g e r ; Forslagen e afgives (il Forstelæ reren  senest 4 Dage for M odet og m eddeles nf 
ham  lil M edlem m erne sammen med Indkaldelsen til M odet, hvilken sker senest 2  D age 
fo r dettes A fholdelse, Sporgsm aal om B o m s O ptagelse i Skolen  efter de ved Som m erferien 
afholdte Prover droftes a f Læ rerraad et. Hvis delte er en igt om, at vedkommende Barn 
lm r optages, og B arn et liar opnaaet den foreskrevne A lder, e r  Sag en  dermed a fg jo rt ; 
e llers  ind slilles Uen, hvis det begæ res a f  B arnets V æ rge, a f Læ rerraad et li! S k o led irek 
tionens A fgíirelsc. Foruden om d e S a g e r , der om handles i §  7 , skal L æ rerraad et hores 
om de F a g , hvorm ed ledige L æ rerp oster sku tle opslaos, m edm indre Ind stilling  skal ske 
i en  Ferie , da Læ rerraad et ikke kan indkaldes. Over L æ rerraad ets Forhan dlin ger fli
res L*n P rotokol o f Forstelæ reren . H vert M edlem  er b ere ltig c l til ut faa ind fort korte 
D ik ta ter e lle r  nt fau udforligere, a f det selv skrevne Frem stillinger vedlagte som B ilag.

3) Som  æ ndret ved B ek . Nr. 536 a f  13. D ec. 1922,
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12 Undervisningen ved Skolen ledes af 1 Overlærer, 3 Lærere1 og 1 Lærerinde.
13 Overlæreren skal have den daglige og umiddelbare Bestyrelse af Skolen.
14 Overlæreren udnævnes og ansættes af Kongen ifolge Indstilling af Ministeriel 

for Kirke- og Undervísningsvæsenet, Del ovrige Lærerpersonale beskikkes af nævrile 
Ministerium.

15 Skolen slaar under Bestyrelse af en Kommission, som beslaar af Sognepræsien 
i Sydslromii som Formand, 3 af Indbyggerne i Thorshavn, som dertil vælges for 3 
Aar af Logtinget, og af Skolens Overlærer. Af de 3 valgle Medlemmer afgaar 
hvert Aar ved Juli Maaneds Udgang det Medlem, som har fungeret længst, og et 
andet vælges i den udtrædendes Sted; dog kan denne vælges paany. Den, der i 3 
Aar eller derover har været Skolekommissær, kan undslna sig for at modtage 
nyt Valg for lige saa mange Aar, som han har været Medlem aí Skolekommissionen.

16 Skolekommissionens Virksomhed bestaar i at have Indseende med, at hvad 
der ved denne Lov er befalet eller af Direktionen bliver foreskrevet med Hensyn 
til Orden og Disciplin, overholdes, at atle lokale Hindringer for Skolens Velfærd, 
for saa vidt ske kan, ryddes af Vejen, og at alle til Skolen horende Bygninger, 
Læseværelser og Inventariegenslande holdes i tilborlig Stand. •

17 Skolekommissionen har aarlig, ved Aarets Begyndelse, at forfatte og lil Di
rektionen at indsende et Overslag over de forventede Indtægter og de lobende Ud
gifter til Bygningens Vedligeholdelse og Skolens Drift.

Naar Overslaget af Direktionen er approberet, administrerer Kommissionen Sko
lens Pengevæsen indenfor de ved Overslaget fastsatte Grænser.

Skolekommissionen har fremdeles aarlig, ved Aarets Udgang at aflægge Hegn- 
skab over Skolens Indtægter og Udgifter i det forlobne Aar,

Dette Regnskab affattes af Skolens Kasserer, der vælges paa tre Aar af og 
iblandt Kommissionens Medlemmer og lonnes med 50 Kr.~ aarlig, som udredes aí 
Skolefonden. Kassereren har derhos al indkræve Skolepengene samt al udbetale 
Skolens Udgifter, til hvilken Ende den forniidne Sum hvert Fjerdingaar bliver hum 
anvist af Direktionen. Regnskabet indsendes til Direktionen, af hvilken det bliver 
forelagt Laglinget til Revision og Decision.

18 Skolekommissionen samles i det mindste en Gang hvert Fjerdingaar og ellers 
saa ofte Formanden eller Flertallet af dens Medlemmer anser det nodvendigt .Ved 
dens Samlinger indfores i en Prolokol, som fores af Overlæreren, hvad der for
handles. Protokollen, som ved Samlingens Slutning underskrives af de tilstede
værende Medlemmer, opbevares af Overlæreren,

19 Skolens Lærerpersonale lonnes efter de lil enhver Tid for det kommunale 
Skolevæsen i Kobstæderne i det ovrige Kongerige gældende hojeste Skalaer hen
holdsvis for Overlærere og for Lærere og Lærerinder,

Der tillægges Overlæreren fri Bolig for en gift, som afkortes i hans Pengelbn 
med 300 Kr.3

Beregningen af Tjenesteaideren sker efter de til enhver Tid for Overlærere og 
Lærere og Lærerinder i Kobstæderne i det ovrige Kongerige gældende Bestem
melser.4

1. April 1910. —  LOV (NR. 71) OM OPHAW ELSE A F LOV OM KAPITELS- 
TAKSTEN FOR FÆ RØERNE AF 1. MAJ 1868.

Lov om Kapitclstaksten for Færoerne af 1. Maj 1868 ophæves,

14. Juni 1910, —  BEK. (NR. 54) OM EN AF JU STITSM IN ISTER IET STAD
F Æ ST E T  FORANDRING 1 SUNDHEDSVEDTÆGTEN FOR THORSHAVN.

(Indfojet i Vedtægten af 23. Maj 1882).

* ) Nu 4  Lairere og 1 T im elæ rer.
9) Nu 600 K r.
n) Nu med 1/0 uf Grundlonnen ifolge T jenestem andsloven.
4) Bestem m elserne i 3 . S ik . om, hvor m eget a f Lonnen udredes a f Skolefonden og hvor m<! 

g e l a t S ta ten  e r  liortfalden ved de alm indelige R egler, som gæ lder for hele R iget.
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19. Dec. 1910. — BEK. (NR. 115) OM HAVNEREGLEMENT FOR KVALVIG 
PAA STRØMØ.

1 Til Havnen ved Kvalvig (Stromo) bliver at henregne Farvandet indenfor en 
Linje mellem nordre Tange paa Stromnæasiden og sydre Toftedalsore paa Kval- 
vigssiden, hvor der anbringes to hvide Stenvarder, en paa hver Side af Bugten. 
(De andre Paragraffer udelades som svarende til §§ 2 — 15 i Bek. af 29. Januar 
1909 R.eglem. for Sorvaag).

11. Jan, 1911. U. M. SKR. ANG. FO RTRIN SRET FOR FÆ RØ SKE ELEVER 
T IL  OPTAGELSE PAA SORØ SKOLE, i

I Anledning af, nt Skoledirektionen i en hertil indsendt Skrivelse af I l te  April 
f. A. har andraget om, at der mantte gives færoske Elever, der have bestaaet 
Mellemskoleeksamen ved Færoernes Mellem- og Realskole, en mere udvidet For
trinsret til Optagelse paa Soro Skole og Opdragelsesanstalt end den ved Ministe
riets Resolution af 3die Juli 1908 fatsalte, skal Ministeriet herved meddele til be
hagelig Efterretning, at man ved SkriveKe af Dags Dato til Rektor for nævnte 
Skole har ændret de herhenhðrende Bestemmelser saaledes, at der fra Begyndelsen 
af Skoleaaret 1911—12 at regne herom er fastsat folgende Regler: Elever af Fær
oernes Mellem- og Realskole have efter bestaaet Mellemskoleeksamen fortrinsvis 
Adgang til 1ste Gymnasieklasse i Soro Skole og det uden særlig Optagelsesprove, 
naar de ere forelobig anmeldte for Soro Skoles Rektor inden lste  Apri! og sam
tidig fra Færoernes Mellem- og Realskole indsende en Udtalelse om, at de egne sig 
til hojere Undervisning, og at deres Forhold har været tilfredsstillende, hvorhos 
saadanne Elever efter et Aars Skolegang skulle indstilles til Alumneplads, hvis deres 
Flid og Forhold i dette Aar samt deres Helbredsattesl er fyldestgorende. Dog skal 
aarlig en saadan Aspirant indstilles til Alumneplads straks fra sin Indtræden i 
Skolen, naar han foruden den omtalte forelobige Anmeldelse og Skoleattest sender 
Rektor inden Maj Maaneds Udgang en ti! Ministeriet stilet Ánsogning, ledsagel 
af Helbredsaittest og Trangsattest, skrevne paa sædvanlige Blanketter, som faa- 
hos Rektor. Ministeriet tilfojer, at man under Hensyn til, at der ikke ved Færoernes 
Mellem- og Realskole gives Undervisning i Svensk2 og Latin, i hvilke Fag de 
paagældende E!ever maa folge med Undervisningen i Soro Skoles Gymnasieklasser, 
vil anse det for nodvendigt, at Eleverne forinden OptapeLen faa Undervisning i 
disse Fag. I saa Henseende vil man med Hensyn til Svensk finde det tilstrække
lig, at de paagældende faa et Tilhold om at -kaffe sig omtrent de samme Kund- 
kaber i Svensk, som faas i Mellemskolen, uden at del vil være fornodent, at der 

afholdes Eksamen i dette Fag. Med Hensyn til Undervisning i Latin vil man der 
imod finde det nodvendigt, at de Elever, der »oiie Optagelse i Gymnasiets klassisk
sproglige eller ny?progtige Afdelinper forinden Optagelsen underkastes en i Over' 
ensstemmelse med Anordning af 7de Februar 1907 afholdt Prove i delte Fag, 
i hvilken Henseende man tilfojer, at man vil finde det heldiget, at en saadan 
Prove aflægges, forinden den paagældende forlader Færoerne, 02 derfor vil være 
sindet efter Andragende herom al tillægge Færoernes Mellem og Realskole Ret 
til at afholde den paagældende Prove, uanset at Skolen ikke i ovrigt har Latin 
pna sin Læseplan, og derfor ikke efter de herom gældende Regler vilde kunne 
faa Ret til Afholdelse af en saadan Prove.

17. Jan. JU STM . SKR. Andragende fra Forslanderskabet for Vaas
Sogns Kommune paa Norderoerne fastsætter Justitsministeriet herved, at bemeldte 
Kommunes Navn forandres ti! ^Klaksvig Sogns Kommune.«

s) E fte r  at S ta ten  h ar overtaget B irkerod  og Rungsted K ostskoler c r  Fortrin sretten  udstrakt 
ogsna li l  d is«: S k o le r, saaledes at de 3 R ektorer c r  bem yndigede til a t fordele Eleverne, 
n aar der er flere end een, der soger A lum neplads.

s)  Nu undervises i Svensk, jf r .  B ek . 22 , F e b r . 1910 §  6  som æ nd ret \ed B ek . 23. Ju li 
1928
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8. Dec. —  INSTRUKS FOR SOGNEFOGDEN I VAAC, PORKERE OG SUMBØ 
SOGNE.1) 1. Sysselmanden for Suderó Syassel er Sognefogdens nærmeste Foresatte 
i hvert tjenstligt Forhold. Alle tjenstlige Skrivelser eller andre Henvendelser fra 
Sognefogden tilstiller Sysselmanden, for saa vidt Sognefogden ikke fra rette ved
kommende har modtaget anden Ordre.

2. Sognefogden er pligtig til at yde Sysselmanden, Landfogden o  ̂ Sorenskri veren 
Bistand i ethvert tjenstligt Anliggende.

3. Sognefogden skal desuden særlig udfore fblpende Forretninger:
a) Indkræve de i Lov Nr, 14 af 30. Marts 1892 omhandlede Skatter og Afgifter, 

jfr . Lovene Nr. 36 af 9. Marts 1906 om Ændrinper i fornævnte Lov2) og Lov Nr. 
62 af 1ste April 1908 Kap. I og II om Aflosning af Tiende og Forandring i 
forskellige Skatter og Afgifter.

b) Fungere som Karantænebetjent, jfr, Bekendtgorelse Nr, 26 aí 25. Febr. 1897 
og Instruks Nr. 27 af s. D.

c) Yde Bistand ved Oprettelse af Overenskomster mellem Skipper og Mandskab 
og ved Skibsmandskabs Afregning m. m. jfr . Solov Nr. 56 aí 1, April 1892 §§ 
71 og 72,3) ,  Anordning Nr, 203 af I. Novbr. s. A. Punkt 6 a. og b,, 7 a, og b. 
samt 8 og Bekendtgorelse Nr. 92 af 5. April 1906.

d) Autorisere og efterse Skibsdagboprer og Moskindagbóger, jfr . Bekendtgorelse 
Nr. 261 af 22. Decbr. 1892 og Bekendtgorelse Nr. 95 af 6. April 1906 og Solov 
Nr. 56 uf 1. April 1892 § 38.

e) Sognefogden udforer Poliliforrelnin"er i Vaag, Porkere og Sumbo Sogne. Det 
er hans Opga\e dels at vaage over Opretholdehen af den offentlige Orden, dels at 
efterspore Forbrydelser og andre Overtrædelser af Love og Vedtægter, som er 
Genstand for offentlig Paalale. Sognefogden er pligtig Lil at gore Anmeldelser om 
ethvert ^aadant Forhold, som kommer til han= Kundskab.

I. Sognefogden skal ved Udgangen af hvert Kvartal med den fiirste i del folgende 
Kvartal afgaaende Post til Landfogden •*) indsende: a) Behðrigt Regnskab over 
den Indfonselsafgift, som er falden i vedkommende Kvarlal, saml derhos Afgiften.

b) Behorigl Regn-kab over de Indtægter, som Sognefogden oppebærer udenfor 
sin faste Lon, og det aarlige Tilskud fra Kommunen, c) De under b) nævnte Ind
tægter. Det under b. nævnte Regnskab affattes i en af Amtet fastsat Form,

5. Sognefogden skal med den forsle Post efler Udlobel af el Kvartal indsende 
til Kassereren for Færo Amls Fattigkasse Attest angaaende de Kendelser, som ere 
tilfaldne Amtsfattigka^en i hans Distrikt i det sidste forlðbne Kvartal i Henhold 
lil § 15 i Lov Nr. ;! t af 30. Marts 1892. Samtidig indsendes vedkommende Belðb.

I I .  Dec. U. M. SK R. ANG. FORDELING MELLEM PRÆ STERN E AF ER
STATNINGEN FOR PRÆ STTA L. Ministeriets Approbation for Aarene 1911— 15 
pna Fordeling mellem Sognepræsterne paa Færoerne af den af Slat-kassen ydede 
Erstatning for Præsttals Aflåsning i Henhold lil Lov Nr. 62 af lste April 1908, 
saaledes a Belóbet fordeles mellem Sognepræsterne efter Antallet af vedkommende 
Sognes til Folkekirken horende Beboere, hvorefter der tillægge;:

Norderoernea Præ stegæ ld....... ............. ...............  319 ,92  Kr.
Østero Præstegæld ...................................... . 693 ,61  K r.
Nordstromo Præstegæld .................... 353 ,47  K r.
Sydstromo Præstegæld ....................................... 182,20 Kr.
Vango Præstegæld ..................................... 270 ,29  Kr.
Sandb Praistegæld ............... .............................. . 217 ,18  k r .
Sudero Præstegæld ................................... .......... 633 ,03  Kr,

Kr. 3000,00 Kr.

' )  Nu og^aa Hove Sogn,
2)  J f r .  LI. Nr. 23  a í 11. F e b r . 1950.
* )  J f r .  nu Søm andsloven a f  7. Ju n i 1952.
4)  Nu til O ppeborsclskon toret.
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16. Januar 1912. —  ANORDN. (NR. 11) ANG. FORSKELLIGE FORHOLD VED
RØRENDE FOLKESKOLEN I BYGDERNE PAA FÆRØERNE.

I. Undervisningspligt. 1 Undervisningspligten indtræder for et Barn, saa snart det 
htir fyldt 7 Aar.Dog kan del paa Begæring af dels Forældre optages i den offent
lige Skole efler det fyldte 6te Aar.

Hvad der gælder Foræ ldre, gælder her som i iivrígt i denne Lov ogsaa Værger 
og Husbonder.

Optagelse i den offentlige Skole finder Sted een Gang aarlig straks efter Eksa
men (Marts— M aj), Under særlige Omstændigheder (Forandring af Opholdssted, 
Sygdom og lignende), kan der afviges fra denne Bestemmelse,

Ved Skoler med særlig Pogeklasse eller dertil svarende Forberedelsesklasse er 
Skolekommissionen berettiget ti! at optage Born i denne Klasse til enhver Tid.

Undervisningspligten ophorer ved Barnels fyJdte 1 1de Aar, men Ret til at gaa 
til det fyldte 15de Aar har et Barn, hvis Forældene o nske det.

Z Noar Forældrene uden lovlig og vedkommende Lærer meddelt Grund lade 
deres 'til den offentlige Skole henviste Bom  forsomme Skolen, blive de herfor 
af vedkommende Forslanderskab at ikende en Bode af 10 Øre for forste fonsomle 
Dag, 20 Øre for den næste o. s. v. med 10 Øres Paalæg for hver Dag indtil 1 Kr. 
pr. Dag, Ved hvert Fjerdingsaars Begyndelse bringes Boderne for Forsommelser 
i delle ned til 10 Øre igen, stigende efler den nævnte Skala. Boderne bruges til 
Skoleundervisningens Fremme efter vedkommende Forstanderskahs nærmere Be
stemmelse.

Naar disse Boder ikke udredes, ville de være at soge inddrevne ved Udpant
ning, og de Belob, som ikke saaledes indkomme, blive at afsone. For enkeltvis 
forekommende Forsommelser er Forstanderkabet berelliget til, naar formildende 
Omstændigheder tale derfor, at undlade at ikende Boder.

3 Senest den 15de i hver af Maanedeme Januar, April, Juli og Oktober har 
Læreren at tilstille Skolekommissionen en Fortegnelse i 2 Eksemplarer over de i 
de tre sidst forlbbne Maaneder stedfundne Forsommelser af Skolens Bórn, affattet 
i den Form, som nærmere fastsættes af Skoledirektionen.

Er der ansat flere Lærere ved en Skole, bliver Arbejdet ved næ\nle Forteg
nelses Affattelse at fordele mellem dem.

Skolekommissionen sender saa snart som muligt del ene Eksemplar til Skole
direktionen og det andel til Forstanderskabet med Forslag om An\endelse aí Boder 
eller Advarsel.

Forstanderskabet sender, efter i det næst paafðlgende Mode al have behandlet 
Sagen, Skoledirektionen Underretning om de trufne Foranstaltninger.

II. Undervisningens Ordning og Omjang. 4 Bomene i den offentlige Skole ind
deles i Klasser efter Alder, Fremgang og Modenhed. Saa længe en Skole med en 
Lærer ikke i to paa hinanden fol gen de Aar har været stigl af over 35 Bcirn, 
kan dog Undervisningen eller en Del af denne med Skoledirektionens Samtykke 
foregaa i en Klasse for samtlige skolesogende Born.

5 Naar i en offentlig Skole Gennemsnits tallet af Bornene i Skolens — derunder 
Forskolens —  Klasser, beregnet efter Gennemsnittet af Bomeanlallet i Kalender- 
uaret, i to paa hinanden folgende Aar har overskredet 37, skal Gennemsni tslallet 
bringes til denne Grænse i Overensstemmelse med Reglerne i denne Lovs § 6.

G Hvor Bomcan tallet i Skolens enkelte Klasser gor Forandring i den bestaaende 
Ordning nodvendig i Henhold lil denne Lovs § 5, kan en saadan Forandring til
vejebringes paa en af nedennævte Maader, nemlig ved:

1) Oprettelse af en Forskole eller Pogeskole;
2) Oprettelse af en ny Klasse og et nyt Lærerembede ved Skolen;
3) Oprettelse aí en ny fuldstændig Skole;
1) Henvisning af ældre Bbrn fra flere Skoledistrikter til en enkelt bestaaende 

Skole eller Oprettelse af en formaalsljenligt beliggende Skole for saadanne B órn ;
5) Overenskomst med en privaí Skole om, at denne mod et Vederlag o\erlager
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et vist Tal a í Kommunens undervisningspligtige Bom, saaledes at der med Hensyn 
lil Skolegangens Stadighed fores samme Tilsyn med de Born, der undervises paa 
denne Maade, som med de Born, der undervises i Kommunens Skoler. Denne Ord
ning af et Barns Undervisning skal dog deres Forældre til enhver Tid gyldig 
kunne modsætte sig ;

6) Overenskomst med en Nabokommune om, at denne overtager el vist Tal 
aí Kommunens undervisningspligtige Born til Undervisning.

Bestemmelser om de i denne Paragraf ommeldte Foranstaltninger træffes gen
nem Kommunens Skoleplan, jfr . nedenfor § 8, nit under Hensyn til Undervisnin
gens Tarv eller Udgifternes Stðrrelse, Vejlængderne eller andre stedlige Forhold.

7 1 I enhver Skole skal der undervises i folgende Fag: Kristendomskundskab, 
Færosk, Dansk, Skrivning, Regning, Historie, Geografi, Legemsovelse og Sang. 
Ved Undervisningen t Færøsk og Dansk lægges der Vægl paa, at Bornene opnaar 
Færdighed i Brugen af de to Sprog saavel i Læsning som i Tale og Skríft.

Der kan desuden efter nærmere Bestemmelser i Undervisningsplanen gives Under
visning i Hnandgerning, Tegning, Naturkundskab, Engelsk. Matematik, Fysik, Sund
hedslære og Samfundslære.

Forældre, der staa udenfor Folkekirken, kan forlange deres Born frilagne for 
at deltage i Kristendomskundskab.

De Læremidler der kun bruges i Skolen, anskaffes til samtlige Bom paa Kom
munens Regning.2

8 For hvert Sogns Skoler skal der af vedkommende Forstanderskab efter For
slag of Skolekommissionen i Forening med vedkommende Lærerpersonale udar
bejdes en Skole- og Undervisningsplan. Planen skal indeholde Bestemmelser om: 
a) Undervisningstid for de enkelte Klasser (Skoler), b) Skolegangsordenen. c) Un
dervisningsfagene og diases Timetal m. m.

Denne Plan indsendes af Forsi anderskabet til Skoledirektionens Stadfæstelse. Skon- 
ner Skoledirektionen, al der i Planen bor forelages Ændringer, som Forstander
skabet vægrer sig ved at tage lil Folge, bliver Sagen at forelægge Ministeren til 
endelig Afgorelse.

Nævnte Plan kan til enhver Tid ændres og skal hverl 10de Aar underkastes et 
Gennemsyn, i begge Tilfælde under Iagttagelse af den ovenfor næ\nte Fremgangs- 
maade.

Den godkendLe Plan saavel som senere godkendte Ændringer i PJanen udfær- 
diges i to Eksemplarer, hvoraf det ene indsendes tif Ministeren.

Hvor der ved en offentlig Skole oprettes Pogeskole eller Forskole, bemyn
diges Skoledirektionen til efter Forslag af Forstanderskabet at tillade, al Under
visningen i en saadan maa besorges af ikke fast ansatte ueksaminerede Lærere 
(Lærerinder), for saa vidt og saa længe Borneantallet i denne Skole i'kke over
stiger 35.

Endvidere bemyndiges Skoledirektionen til, hvor særlige Forhold maatte tale 
derfor, at bevilge Afvigelser fra de Í denne Lovs §§ 5 og 7 fastsatte Bestemmelser, 
for saa vidt saadanne Afvigelser foreslaas af vedkommende Forstanderskab. Tit For
bedring aí Undervisningen paa Steder, hvor der kun er fan undervisningspHg- 
tige Born, og til midlertidig Hjælp paa Steder, hvor Undervisningen ikke fore
kommer fuldt forsvarlig, kan der af Skoledirektionen antages indtil 10 Vandre
læ rere, hvis Arbejdsomraade fastsættes af Skoledirektionen efter Forhandling med 
vedkommende Forslanderskaber, Vandrelærere antages for en Sæson ad Gangen 
og er ikke pensionsberettigede.

///. Lærcrkaldeíse m, m . 10 Naar el Lærerembede bliver ledigt, har Skoledirek
tionen snarest muligt i den for retslige Bekndtgorelser autoriserede Avis at ofíenl-

*) Som  æ ndret ved A n. Nr. 363 a f  12. Dec. 1938 og Kundg, Nr, 7 a f  3 , F e lir . 1948,
a) S e  U . M . S k r, a l I . M arts 1917,
a) Som  æ ndret ved A nordn. 22. Ju l i  1931
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liggorc en Meddelelse lierom med nojagtige Oplysninger om de Embedet tillagte 
Indtægter og samtidig at indkalde Anso?ninger med 6 Ugers Varsel.

De inden denne Frist indkomne Ansogninger sendes af Skoledirektionen til ved
kommende Forslanderskab, Delle indstiller derefter i et Mode, efter at Skolekom
missionen er hort, 3 nf Ansogeme til Skoledirektionen; der blandt de indstillede 
kalder den, som den finder mest skikket til Embedet, samt meddeler ham Kalds
brev.

U  l For at kunne opnau fast Ansættelse i den offentlige Folkeskole kræves ved 
alle Embeder {Forskoleembeder undtagne), at vedkommende har bestuaet den af 
sluttende Prove ved Færoernes Læren--kole {Seminarium) eller de for Lærere og 
Lærerinder ved den danske Folkeskole anordnede afsluttende Prover. Lærer (Lærer
inder), der have sogt videre Udannelse, f. Eks. ved Stalens Lærerhojskole. ville, 
naar alt ellers er lige, have fortrinsvis Hel. Inpen kan fast ansættes i den offentlige 
Folkeskole —  bortset fra Eksamensskolerne som ikke har beslaaet Eksamen
i Færosk; saadan Eksamen ska! til enhver Tid kunne tages \ed Færoernes Lærer
skole.

Skoledirektionen skal dog være bemyndiget til under særJige Forhold at gbre 
Afvigelser fra foran anforte Bestemmelser.

12 Sktinner Skolekommissionen og Forstanderskabel, at en Lærer eller Lærer
inde ikke gor Fyldest i sin Stilling, er Forstanderskabel bereltigel lil at gore Ind
stilling lil Skoledirektionen om vedkommendes Afskedigelse. Sporgsmaalet herom 
bliver da af Skoledirektionen at indstille ti! Ministeren, der afgor, om Sagen skal 
forfolges, og i saa Tilfælde om den paagældende skal afskediges eller kun forpligtes 
til al holde Hjælpelærer.

1 3 i)  Om Lærernes Ret til at kræve Afsked med Pension og om deres Pligt lil 
at soge Afsked gælder Bestemmelserne i Lov Nr. 121 af 3 L  Marts 1928 om Pension 
og Eíterindtægt for Lærere og Lærerinder paa Færoerne.

IV. Swrlige Bestemmelser.
14 Som Regel maa en Lærer ikke have flere end to offentlige Skoler at under

vise i.
Er en Lærer ansaL ved mere end een offentlig Skoie, maa det samlede Antal 

Riirn, som han skal undervise, ikke overstige 70 ( jfr . § 1).
151) Den daglige Undervisningstid skal gennemgaaende være 0 Timer. Antallet 

af ugenLlige Undervisningsdage fastsættes nærmere ved Skole- og Undervisnings
planen (§ 8 ) ,  idet det tilstræbes, at der i Tiden fra 1. November til 28. Februar 

bortsel fra Ferierne —  holdes Skole hver Sognedag. I Tiden fra 15. Juni til 28. 
Juli indskrænkes Skolegangen til 2 Dage ugentlig; denne Regel gælder ikke for 
Eksamensskoler, og Skoledirektionen kan efter Indslilling af vedkommende For- 
standenskab ogsaa íor andre Skoler bestemme, at Indskrænkning af Skoletide'i 
ikke skal finde Sted.

Lærerne (Lærerinderne) er pligtige at undervise indtil 36 Timer ugentlig i de 
sædvanlige Skolefag og yderligere at give Undervisning i Gymnastik (Svomningl 
og Haandarbcjde, dog saaledes at det samlede pligtige Timetal ikke over tiger 12 
Timer ugentlig; de er derhos pligtige at holde Ungdomsskole og Aftenskole i Tiden 
fra 1. Oktober til 15. Februar 2 Gange 2 Timer ugentlig mod al oppebære det 
herfor i Bekendtgorelse af 22. Januar 1931- fastsatte Vederlag.

16U) S om fritid  bestemmes: Juleferie fór Dage fór Juleaften til 1de Januar; 
Pauskeferie fra Onsdagen fór til Onsdagen efter Paaske; Pinseferie fra 3 Dage (Lir 
lil 5 Dage efter Pinse; Sommerferie fra 28de Juli lil 15de September alle de 
nævnte Dage iberegnede.

*) Som  ændret ved Anordn. 22. Ju l i  1931, 
s ) J f r .  B ek . Nr. 276  a f 7. O k t  1935.
“)  Son« aín drtl ved Anordn. 22 Ju li  1931, jf r .  nu Lov Nr. 199 a f  12, A pr, 1949.
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Sommerferien kan dog, naar Skolekommissionen og vedkommende Lærer derom 
ere enige, delvis henlægges lil en anden Tid.

Desuden bestemmes som Fritid: Valgdage, Grandestævnedage (for san vidl Læ
rerne nnske al benylle deres Slemmerel), Grundlovsdagen, Kongens Fiidselsdag, 
Fastelavns Mandag saml en Dag i hver af de Maanedcr, hvor ingen Firidag eller 
Ferie falder.1)

17 Bornenes Fremgang i offentlige og privale Skoler priives een Gang aarlig 
(Moris— M aj) ved en offentlig Eksamen, som holdes i Skolekommissionens Over
værelse efter forudgoaet Anmeldelse.

18De Forældrc, som ikke lader deres Born eller Tyende besoge nogen Skole, 
hvor anordningsmæssig Prove afholdes, ere pligtige til efter Tilsigelse fra Skole
kommissionen at lade dem mode ved den aurlige offentlige Prove i Folkeskolen. 
For saavidl det ved denne godlgores, al de ikke besidde en lignende Modenhed og 
Uddannelse som jævnaldrende Bom have opnaael i Folkeskolen, ville de være at 
henvise til Undervisning i denne.

IS  Paa de Slecler, hvor ingen Skole findes, skulle samtlige Biirn, der ere i den Al
der, at de efter denne Lovs § 1 ere undervisningspligtig«, mindst een Gaiig aarlig 
mode for Skolekommissionen til Prove. Om den afholdte Prove giver Skolekom
missionen gennem Forstanderskabet Beretning ti! Skoledirektionen. Finder Skoledirek
tionen derefter, al Btimene med Hensyn til Kundskaber i væsentlig Grad staa til
bage for Born i en mellemgod Folkeskole, vil del efter Omsttcndighedeme være at 
paalægge Forstamlerskubeí at siirge for bedre Undervisning.

1. April —  LOV {NR. 59) FOR FÆRØERNE OM O PH Æ VELSE AF KUND- 
GØHELSE VED KIRK ESTÆ VN E M. M.

1 Kundgðrelse ved Kirkestævne-) ophæves, medmindre det Ministerium, gennem 
Inilket \edkommende Lov eller Anordning er udstedt, særlig paabydcr saadan 
Bekendtgorelse. I Stedet derfor Iræder Opslag paa en Tavje, der skal findes i enhver 
kirkebygd med Undtagelse af Dimon Bygd i Sand Sogn. Tavlen eller — for saa 
vidt del findes nodvendigt af Amtmanden eller vedkommende kommunale Styrelse

Tavlerne skulle være anbragte paa ct hensigtsmæssigt Sled nær offentlig Vej 
eller Plads og indreLtede paa en saadan Maade, at de Kundgorelser, der opslaas, 
ere tilborlig beskyllede; del nærmere herom beslemmce aí Forstanderskubel, i Thors
havn Byraadet. Udgifleme ved Tavlens Anskaffelse og Vedligeholdelse afholdes af 
Sognet.

Amtmanden kan efter Forhandling med vedkommende kommunale Styrelse be
stemme, at Opslag skal foretages paa mere end eel Sled i el Sogn samt paa anden 
Maade end paa en Tavle, ligesom han i enkelte Tilfælde kan paabyde, at der for
uden Opslag ogsau sker Bekendtgíirelse paa anden Maade.

2 Opslag besorges af en af Amtmanden efter vedkommende kommunale Styrel
ses Indstilling bcukikkel Person (Kundgorer). Om fornodent beskikkes flere saa- 
danne i et Sogn. Kundgorelser fra offentlige Myndigheder skulle opslaas, naar ved
kommende begærer del; det samme gælder Kundgorelser fra private, for saa vidt 
de ifiilge den hidtil gældende Lovgivning skulle læses ved Kirkestævne. Ogsaa 
andre kundgorelser fra private kunne forlanges opslaaede, for saa vidl de ere af 
almindelig Interesse og ere forsynede med Navn, og Pladsen tillader det, men i 
saa Fald erlægges der til Kundgoreren en Betaling af 25 Øre for hvert Opslag og, 
for saa vidt der skol udfærdiges den nedenfor omLalte AltesL om Opslagel, 50 Øre.

Vurigheden af Opslaget bestemmes ved Kundgorelser fra offentlig Myndighed af 
denne samlidig med, at Opdaget begæres, men ellers af dem, hvem det ifiilge oven- 
stuaende paahviler at besorge Opslag, dog under Rekurs til vedkommende Syssel-

l)  Ifiilge Bek. Nr. 31 4  a í B. S e p t. 1938 vil der li! Bestem m elserne i P a ra g ra f 16 ang. Ferie  
og Frid age være at fn je : Skoied irektion en  kan efter In d stillin "  fra  Skolekom m issionen 
og Forsi an derskntiet tillad e  A fvigelser fra ovenslaaende Bestem m elser.

S) S e  k ,  U. M . Sk r. 23, M arts 1851.
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mand. Kundgoreren skal paa Forlangende sende en Attestation om det skete Op
slag og dets Varighed, naar den, som har begæret Opslaget, ved dettes Fremsen
delse har medsendt tilstrækkelig Porto og en Cenpart, paa hvilken Attestationen kan 
skrives.

3 Den, som ulovlig borttager eller beskadiger en Í Henhold tJl denne Lov i Tavlen 
opslaael Kundgorelse,- straffes med en vedkommende Politikasse tilfaldende Bode 
paa indtil 100 Kr., for sua vidt den paugældendeg Forhold ikke efter sin Beskaf
fenhed medfðrer hojere Slraf, jfr . Straffeloven af 10. Februar 1866 § 105.*) Sager 
anguaende Overtrædelse af denne Lov behandles som offentlige Politisager, for saa 
vidt ikke Straffeloven kommer lil Anvendelse. Denne Lov træder i Kraft den 1. januar 
1918,

1. April —  LOV (NU. 68) FOK FÆRØERNE ANGAAENDE SPRÆ N GSTO FFER
1 Tilvirkning af Sprængstoffer maa kun udoves of Personer, der have Justitsmini

steriets") Tilladelse til ut tilvirke disse Stoffer. Justitsministeriet-1) Jean fore
skrive de lil Forebyggelse of Ulykkestilfælde fornodne Regler i Henseende til Virk
somhedens Indretning og Drift.

Til Forhandling af Sprængstoffer udkræves Amtets2) Samtykke, hvorhos paa
gældende maa íyldeslgore de i Næringslovgivniiigen foreskrevne Betingelser,

2 Sprængsloffer maa af Tilvirkeren eller Forhandleren kun afhændes og overlades, 
foruden lil offentlige Myndigheder, enlen lil andre autoriserede Tilvirkere eller For
handlere deraf, eller til Personer, der forevise Atlesl fra Stedets Politi (Lundfogeden 
eller vedkommende Sysselmand) for, at saadant Slof kan betros dem. Hver Gang 
Attesten benyttes, skal den forsynes med en uf Tilvirkeren eller Forhandleren 
under kreven og duterel Attest om Udleveringens Art og Mængde.

3 Den i foregaaende Paragraf omhandlede Attest udstedes for et Aar ad Gan
gen og meddeles kun til Personer, der kunne godtgore, at de have Brug for det 
paagældende Stof i dere® Bedrift og desuden ere Politiet bekendte som paalide- 
lige Personer, hvem Sloffel uden Frygl for Misbrug kan betros. Den, som paa 
Grundlag af saadan Attest hor faaei det paagældende Slof udleveret, er pligtig al 
drage Omsorg for, al del ombyggelig opbevares paa saadan Maade, at det ikke 
kommer ud af hans Værge,og maa ikke uden Politiets Tilladelse enlen sælge eller 
paa anden Maade overlade del til andre,

4 Tilvirkere og Forhandlere af Sprængstoffer ere forpligtede til at fore nójagtig 
Bog over Til- og Afgang i deres Bedrift af disse Stoffer. Bogeme skulle være au
toriserede af Stedels Politi og jndretlede overensstemmende med Landfogdens For
skrifter, saaledes al de indeholde Oplysning om Stórrelsen af de Partier, der til
virkes eller modtages til Forhandling, og af de Partier, der afhændes, samt af de 
Personer, lil hvem Afhændelsen sker. De saaledes forte Boger skulle lil enhver Tid 
være tilgængelige íor Sledels Politi, der og«aa er berettiget til at undersoge Opla
gene i et saadant Omfang, al det kan forvisse sig om, at Bogeme er nojagtigt fíirte.

Ved Salg af Sprængsloffer skal den handlende altid lade medfolge en af Mini
steriel-) udstedt trykt Anvisning vedrorende de Forsigtighedsregler, der ved Bru
gen og Opbevaringen nodvendig bor iagttages.3)

5 Sprængstoffer maa ikkun indfores lil Færoerne af de som Tilvirkere eller For
handlere i § 1 omhandlede Personer eller Personer, som dertil have íoael Amtets2) 
Tilladelse. Sprængstofferne maa deríor ikke bringes i Land, forend Modtageren 
for Politiet har godtgjort sin Berettigelse til al indfore det paagældende Slof. Hver 
Sending sko! derhos %ære ledsaget af en af Fabrikanten udfærdiget Deklaration, in
deholdende nójagtig Angivelse af Sprængstoffet, for Dynamits Vedkommende tillige 
Procentindholdet af Nitroglycerin, for Skydebomulds Vedkommende af Procenlind-

! )  Nu S tfl. 126.
a)  Nu Landsstyret.
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holdel uE Vand. Deklarationen aka! desuden være forsynet med Attest af Stedets 
Øvrighed angaaende Underskriftens Ægthed og Underskriverens Paali delighed,

0 Bygninger, der ere beslemte .tíl Tilvirkning af Sprængstoffer, maa ikke anven
des tlertii, forinden Justitsministeriets1) Tilladelse er erhvervet. Opbevaringen maa 
ikke finde Sted i Bygninger uden Amtets1! Tilladelse og ikke i Bygninger, der ere 
indrettede til Beboelse.

Bortset fra Bygninger, der med Justitsministeriets,1) henholdsvis Amtets,1) Til- 
rudelsc ere beslemte til Tilvirkning eller Opbevaring af saadanne Stoffer, skal det 
ikke være tilladt i nogen Bygning at have tlórre Forruad deraf end 1 kg. Dog tillades 
det at opbevaie indtil 5 kg Dynamit eller Skydebomuld, naar diase Stoffer ere for
arbejdede til Miner (Patroner). Naar der paa en Ejendom findes flere Bygninger, 
ekul denne Bestemmelse forstaas saaledes, ttt der i alle Bygninger tilsammen ikke 
maa opbevares slorre Mængder end anfórl, medmindre Bygningerne ere adskilte 
fra hinanden ved Brandmur eller el ubebygget Mellemrum af å m, i hvilke Tilfælde 
den nævnte Mængde Sprængstof maa opbevares i hver af dem. I Thorsha\n og
i ondre tæl sammenbyggede Bygder skal, i Thorshavn Bygningskommissionen og 
udenfor samme vedkommende Sysselmand kunne med Amtets1) Approbation henvise 
Forraad af Sprængstoffer paa 5 kg og derunder lil Steder, der Jigge i passende Af
stand fra de tæt bebyggede Kvarterer.

Dynamit og Skydebomuld skulle opbevares i tætte Kasser ní Træ, beklædte ind
vendig med Asfaltpap eller andet vandtæt Stof og samlede uden Anvendelse aí 
Jern. Beholderne skulle anbringes enten paa eller i det nederste Gulv i el dertil 
indrettet og for uvedkommende stedse forsvarligt aflanset Rum. Dynamit maa ingen 
Sinde udsætles for Fugtighed.

Spræng.'toffer maa ingen Sinde opbevares i samme Beholder som Knald- eller 
Tændsats eller i samme Rum. Ej heller man forskellige Slags Spraaigsloífer eller 
forskellige Knald- ojt Tændhatser opbevares i enmme Beholder eller i samme Rum. 
Hverken Sprængstoffer eller Knald- og Tændsatser maa opbevares i Forbindelse med 
ælsende Syrer.

7 For saa vidt der ikke for Havnene maatte blive fastsat særlige Be~lemmelser, 
ere Skibe, hvis Ladning for nogen Del beslaar aí Sprængstoffer, pliglíge at under
kaste sig de Forskrifter, som Politiet foreskriver med Hensyn lil de Forsigtigheds
regler, som blive at iagttage om Bord. De skulle for saa vidt de henligge i storre 
Nærhed af Kysten end 1,300 m, hejse Krudtflag.

8 Ved Anordning2 kan der fastsættes almindelige Bestemmelser om de Forsig
tighedsregler, som skulle iagttages ved Transporter af Sprængstoffer over Land 
saml ad indenlandske Vandveje -saavel som ved Bjærgning, naar saadanne Stolfer 
findes otn Bord i strandede Skibe. Dersom Politiet i særlige Tilfælde ved slorre 
Forsendelser finder Vagthold ved Transporten fornciden, udredes Udgifieme derved 
uf Afsenderen.

® De i §§ 1— 8 indeholdte Regler blive ikke al anvende paa: a) de udelukkende 
af Salpeler, Kul og Svovl sammensatte Krudtsorler, b) Patroner, indeholdende 
rogfrit Jaglkrudt, naar de ere forarbejdede lil Brug for Huandvaaben, saml Knald- 
og Tændsatser, der ere forarbejdede til Knnldhætler eller lignende Antændelses- 
midler eller til Fyrtiijer, Fyrværkeri-ager og andre Brugsgenstande.

Bestemmelse om Opbevaring af del i Litra a omhandlede Krudt og de i Lilru b 
nævnle Genstande kan tages ved Anordning.

10 Foraarsager nogen forsætlig Ødelæggelse eller Beskadigelse ved Hjælp af 
Sprængstoffer under saadanne Omstændigheder, at han maatte indse, at andres 
Liv derved udsættes for aabenbar Fare, eller det sker for at befordre Opror, Plyn
dring elter anden saadan Forstyrrelse aí Samfundsordenen eiler for at forvolde en

*) Nu Landsstyret.
2)  A n . 251 a í 11. Nov. 1512.
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betydelig Ødelæggelse, straffes den skyldige med Tugthusarbejde ikke under 8 
Aar; dog kan Straffen, hvis nogen derved omkommer, stige lil Livsstraf,

Foraarsager nogen ellers Skade paa andres Person eller Ejendom ved Benyttelse 
af Sprængstoffer, straffes han, hvis det sker med Forsæt, med Forbedringshusarbejde 
eller Fængsel, og hvis det er af Uagtsomhed, med Boder eller Fængsel, alt kun 
for saa vidt som Handlingen ikke efler sin Beskaffenhed medforer storre Straf.

XI Andre Overtrædelser af denne Lov eller i Medfor deraf udstedle Anordninger 
eller Tilladelser straffes, for saa vidt hojere Straf ikke er forekyldl efter den al
mindelige Lovgivning, med Boder fra 50 Kr. til 1000 Kr., eller, navdi g i Tilfælde 
af gentagen eller med særlig mislige Omstændigheder forbunden Overtrædelse, 
med simpelt Fængsel. Samme Straf er anvendelig paa den, der findes i Besiddelse 
af nogel of de Sprængstoffer, paa hvilke §§ 1 -8 ere anvendelige, uden at have 
erhvervet dem i Overensstemmelse med §§• 2 eller 5. Saadanne Sager behandles 
som offentlige Politisager. Varer, som i Strid med denne Lov forsðges indforle til 
Færoerne, konfiskeres. I Tilfælde af, at Sprængstoffer bringes i Land, uden al 
Regelen i § 5, 2. Pkt., er iagttagen, paahviler der saavel Modtageren som Skibets 
Forer eller Ekspedildr Strafansvar.

12 Bestemmelserne i denne Lov finde ikke Anvendelse paa Militærelateme.
13 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1913.

1912 —  FORSIGTIGHEDSREGLER VEDR. BRUGEN OG OPBEVARINGEN AF 
DE SPRÆ N GSTO FFER, paa hvilke Lov Nr, 68 for Færoerne af 1. April 1912 
§§ 1— 8 rr  anvendelige, udfærdigede af Justitsministeriet i Medfor af bemeldte 
Lovs S 4.

1 Opbevaring af de i Loven af 1ste April d. A. omhandlede Spramgstoffer med 
Undtagelse af: a) de udelukkende af Salpeter, Kul og Svovl sammensatte Krudt
sorter, b) Patroner, indeholdende rogfrit Jagtkrudt, naar de ere forarbejdede til 
Brug for Haandvaaben, samt Knald- og Tændsalser, der ere forarbejdede lil Knald
hætter eller lignende Antændelsesmidler efler ti! Fyrtojer. Fyrværkerisager og andre 
Brugsgenstande, maa ikke finde Sted i Bygninger uden Amtetøi) Tilladebe og ikke 
i Bygninger, der ere indretlede til Beboelse. Bortset fra Bygninger, der med Ju 
stitsministeriets,1) henholdsvis Amtets,1) Tilladelse ere belemte til Tilvirkning 
eller Opbevaring aí saadanne Stoffer, er del ikke tilladt i nogen Bygning 
at have stiirre Forraad deraf end 1 kg. Dog tillades det at opbevare indtil 5 kg 
Dynamit eller Skydebomuld, maar disse Stoffer ere forarbejdede til Miner (Patroner), 
Naar der paa Ejendommen lindes flere Bygninger, skal ovenstaaende Bestemmelse 
forstaos saaledes, at der i alle Bygninger tilsammen ikke maa opbevares slorre Mængde 
end anfeirt, medmindre Bygningerne ere adskilte fra hverandre ved Brandmur 
eller et ubebygget Mellemrum af 3 m, i hvilke Tilfælde den nævnte Mængde Spræng
stof mau opbevares i hver aí dem.

2 Dynamit, Skydebomuld og andre /aste Sprængstoffer skulle opbevares i tæt
sluttende Kasser af Træ, beklædte indvendig med Asfallpap eller andel vandtæt 
Slof, og sumlede uden Anvendelse af Je rn ; Jlydende Sprængsloffer i stærke Glas
flasker eller Kar af smidigt Metal, tillukkede med Prop, overlnmden med Blære.

3 De i § 2 nævnle Beholdere skulle anbringes enten paa eller i del nedersle 
Gulv i et dertil indrettet og for uvedkommende stedse forsvarligt aflaaset Hum. Rum
met skal være indrettet saaledes, at Beholderne ikke udsættes for Fugtighed. Det 
bor være godt ventileret og sledse holdes tilbiirligt koligt. Sprængstofferne biir 
aldrig udsættes for direkte Sollys; Dynamit og andre nitroglycerinholdige Spræng
stoffer maa ingensinde udsælles for Fugtighed.

4 Sprængstoffer maa ingensinde opbevares i samme Beholder som Knald- eller 
Tændsats eller i samme Rum. Ej heller maa forkellige Slags Sprængstoffer eller 
forskellige Knald- og Tændsalser opbevares i samme Beholder eller i samme Rum.

3) Nu Landsstyret.
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Hverken Sprængstof eller Knald- og Tændsalser maa opbevares i Forbindelse med 
ætsende Syrer.

5 Alt Arbejde med Sprængstofferne maa kun foretages af paalidelige og dermed 
fortrolige Folk. Der maa ved Arbejdet udvises den stíirste Grad af Forsigtighed. 
Særligt maa Stod og Slag fuldstændig undgaas, saml Brugen af Ild og Lys og To
baksrygning under A rbejdet ikke finde Sted. Arbejdet maa kun foreLages ved Dags
lys, medmindre det paagældende Lokale er godt oplyst ved indelukkede Lamper an
bragte udenfor samme.

6 Arbejde med Sprængstoffer maa ikke foretages i det Rum, hvori Opbevaring 
af saadanne Stoffer sker, men maa ske uden for samme i Lokaler, livis Gulv er 
belagt med Linoleum eller Fæhaarslæppor, o<r i hvilke der kun maa benyttes Krudt
sko af Siv, Klæde eller Filt og aldrig Fodtoj, der anvendes uden for samme. Under 
Arbejdet maa der aldrig være mere Sprængstof tilstede end strengt níidvendígt. 
De Lil Sprængning nodvendigc Tændmídler biir ikke anbringes i Sprængstoffet 
for umiddelbart, forinden dette skal bruges.

7 Ved Arbejde med Knald- og Tændsatser samt deres Bestanddele maa den storst 
mulige Forsigtighed stedse iagttages, ligesom der -aldrig maa findes mere end hójst 
125 g af disse Sloffer i samme Arbejdslokale.

8 Da en stor Del Sprængstoffer, særlig Pikrinsyre og dens Salte samL nitrogly- 
cerinholdige Blandinger, ere giftige, bor enhver direkte Beroring dermed saavidl 
mulig undgaas. Særlig maa Næsens og Mundens Slimhinder beskyttes derimod, hvor
for A rbejderne intet biir nyde, forinden Hænderne ere blevne vadskede forsvarligt 
med Sæbe.

9 Skal Dynamit findes i Patroner, maa del ikke presses saa stærkt, al Nitro
glycerinen siver ud, idet Sprængstoffet herved bliver meget farligt at omgoas. Til 
Arbejdet maa kun benyttes fuldkomment blod Dynamit. Frossen Dynamit, der paa 
Grund af sin overordentlige Sprængfarlighed skal behandles med den slorsle Var
somhed, maa ikke bearbejdes, forend den er fuldslændig optiiet. For al opnaa 
dette, maa den ikke udsættes for Opvarmning ved hojere Temperatur end 20° R.

10 Efter endt Arbejde skulle Gulve og Red.-kaber renses omhyggeligt. Affaldet 
bor kasles i Vandet eller nedgraves.

9. Maj ANORDN. (NR, 111) ANGAAENDE PO LITIETS PLIGTER I STRAN- 
D lN G STiLFÆ LD E PAA FÆ RØ ERN E.)) I Medíór af Strandingslov Nr. 49 íor 
Færoerne nf 2 Ide Murls 1899 § 8 fastsættes herved fólgende:

1 Sysselmanden skal, naar han modtager Underretning om, aL et Skib er stran
det eller udsat for al sirande, for saa vidt han ikke har Forfald, selv uopholdelig 
give Mode paa Strandíngssledcl for at varetage de ham efter Slrandingsloven paa- 
hvilendc Pligter, samt snaresl muligt sende Landfogden Melding om Strandingen. 
Har Sysselmanden Forfald, kon han lade miide ved sin autoriserede Fuldmægtig 
eller ved en anden god Mand.

Naar Landfogden ved Melding fra Sy^elmanden eller paa anden Mnade har 
bragt i Erfaring, ol Skib er strandet eller udsaL for al strande, skal han uopholdelig 
enten selv eller ved Fuldmægitig begive sig lil Slrandingsstedet, medmindre hans 
Tilstedekomst skonntjs al være uden al Betydning eller al være forbundet med 
uforholdsmæssig Bekostning.

Ihvorvel Landfogden iovrigt under Bjærgninger er berettiget til o l  lade mode 
for sig ved den uuloriserede Fuldmægtig, ved Sysselmanden eller undtagelsesvis ved 
en anden god Mand efter dertil erhvervet særlig Tilladelse fra Amtmanden, bor 
han dog, dersom Strandingen er af Vij^ighed eller Bjærgningen forudses at ville 
være forbunden med særdeles Vanskeligheder, til hvis Udjævning hans personlige 
Tilstedeværelse vil Ijene, fremdeles snavidt muligt selv udfore de Politiet paahvi
lende Forretninger, fornemmelig paa de Dage, da noget særdeles vigtigt eller vanske

’)  Stran d in ger cr ifolge lljcfnmcMyrclmen SHiranliggrmit!.
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Ugl kan vente- al forefalde. Og-iaa bór han i Almindelighed, naar en Strandinps- 
íorretning varer i længere Tid og er af -síorre Vigtighed, saa ofte Forholdene 
tillade det, indfinde sip for personlig at overbevise sig om, hvorledes den er frem 
met, og lage de Beslutninger, som maatte kunne tjene til dens hurtigste og bedste 
Fremme

Politiet (Sysselmanden eller Landfogden) *kal, naar Skibets Nationalitet kendes, 
snarest mulijf sende Meddelelse om Slrandinjsen lil vedkommemde Lands nærmeste 
Konsul eller Vieekonsul paa Færoerne og Agenten for Lloyd eller lignende Institu
tioner, samt herværende Repræsentanter for Forsikringsselskaber. Naar Landfog
den kommer lil Stede ved en Stranding, skal han undersoge om, hvorvidt saadan 
Melding er foretaget af Sysselmanden; er dette ikke Tilfældet, skal han selv uopholde
lig foranledige den foretaget.

2 Ved Ledelsen af Bjærgningsíoretapender skal Politiel drage Omsorg for, at 
alt iværkssættes paa den hensiglsmæ^sigste Maade, Det folger af sig selv, at der 
fremfor alt bor sorges for Mandskabets Redning, dersom noget i den Henseende 
endnu er at gore paa den Tid, Poiitiet træder Lil, og ved Godsets Bjærgning bor 
der i alle Maader omgaas paa den for Ejeren gavnligsle og mest betryggende 
Maade. Er der rimelig Udsigt Lil, at Skibet kan hjælpes fra Stranden og igen gores 
sejlbart, bliver delte íomemmelicr Genslaind for Politiets og Bjærgernes Omhu. 
Tor saa vidt dette ej kan ske, bliver alle Skibspapirer forsi og fremmest at redde og 
tage i Bevaring; af Godset bor saa vidt muligt det, der er kostbarest, fbrst reddes, 
undtagen for saa vidt det mindre kostbare vilde være udsat for Fordærvelse, og der 
ingen grundet Anledning er til Frygt for, a i det kostbareste vil ved Udsættelse med 
dets Redning gaa tabt. Det reddede bor bringe? lil et Sted, hvor det ikke er udsat 
for at blive bortskyllet a f Hav et, og de ko'tbarere og let transportable Ting bor 
saa vidl muligt bringes i sikker Bevaring under forsvarligt Lukke og paalidelige 
Folks Ansvar. Ligeledes bor de Ting. der er me-t udsatte for Fordærv ved Luftens 
og Vejrets Paavirkning, bringes under Tag eller anden tibtrækkelig Bedækning. 
Saa vidt muligt bor alt bortfores i de Pakker eller Fustager, hvori de antræffes. 
Men hvad enten disses Storrelse ikke tillader detile. eiler hvor Pakkerne eller Fu
stagerne er saaledes beskadigede, at Varerne ej deri kan være sikkert opbevarede, 
eller at endog Varernes Udtagelse og Afsondring kan være fornoden for at redde 
dem fra Forringelse, bliver der at forholde saaledes, som Omstændighederne fordre. 
Dog bor der for saa vidt dette kan ske uden Hindring for ?elve Bjærgningen sorges 
for, at Pakkernes eller Fustagernes Indhold saa nojagligt som muligt bestemmes 
og optegnes eller paa anden Maade, saaledes bekræftes, at Oplysning derom ikke 
vil mangle. Varernes Borlbringelse bor besorges paa den omhyggeligsle Maade, 
saaledes at de saa vidt muligt sikres baade imod Beskadigelse og Underslæb.

3 Politiet har at sorge for, at alle uvedkommende, som indfinde sig ved Stran
dingen, og som skonnes at være til Hinder for Bjærgningsarbejdets Udførelse, bort
vises, ligesom det ogsaa bor bortvise Bjærgere, som ved Drukkenskab, Forsommelig- 
hed eller Opsætsighed er uskikkede ti! at bruges som saadanne.

4 Der bliver ved paalidelig Vagt at sorge for, at det, der ej bar været at ind
bringe i Huse, ikke bortstjæles eller paa anden Maade forvanskes, og Politiet an
tager det íormodne Antal Mænd til delle Vagthold, saa vidt muligt blandt de nærme»t 
boende. Ved foranforte som ved enhver anden Bjærgningen vedkommende Foran
staltning bor fornoden Sparsommelighed iagttages, folgelig ikke et slorre Antal 
Personer an la ges til Vagthold eller anden uden for det egentlige Bjærgningsarbejde 
liggende Arbejde, end Nødvendigheden kræver. Endvidere bor der sorges for, at 
Godset snarest muligt bringes i Bevaring paa et bekvemt Sted og under forsvarligt 
Lukke. Saa bor og det Gods, som enlen ved at gemmes er udsal for Forringelse, 
eller som iovrigt efter Sandsyndighed derved vilde -tabe saa meget i Pris, eller paa 
drage saadanne Bekostninger, at vedkommende ej 'kan være tjente med dels Hen
liggen, snarest muligt sættes til Auktion overenL-stemmende med Stranding^lovens §
10. Ogsaa kan der med Amlmandens Billigelse ved Auktion over en Del af det
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bjærgede sorges íor íorelobLg al skaffe de fornodne Midler til lobende uopsætlelige 
Udgifter, dersom Forskud ikke dertil kan erholdes, eller de Betingelser, hvorunder 
samme er at íaa, maatte være saa byrdeíulde, at det vil være mere overensstem
mende med alle vedkommendes Tarv at soge Midlerne ved en saadan Auktion. 
Herved bor i Almindelighed de Varer, hvis Hengemmen og Konservatíon vilde med- 
fore de storsle Udgifter, vælges fremfor de ovrige,

5 Over all, hvad der íoregaar ved Bjærgningen, skal Politiet fore Protokol. Denne 
Protokol maa udvise, hvilken Dag og Time samt af livem Anmeldelsen er g jort; 
Dagen og Klokkeslettet, naar vedkommende Embedsmand i Folge deraf indfandt 
sig ; Stedet, hvor, og den Tilstand, hvori han ved sin Ankomst fandt Skibet og 
Codset; hvorvidt Skipper, Skibsfolk eller Passagerer fulgle nted Skibet, hvilke Perso
ner da bor nævnes. Forklaring skal modtages om, naar og hvor Strandingen forst blev 
bomærket, samt om, hvorvidt der er Mangler ved Fyr og Somærker eller andre Om
stændigheder, og da hvilke, der har foranlediget Strandingen, med alt videre, hvad 
der kan tjene .til enten al bedomme vedkommendes Forhold eller til at opdage, 
hvem Skibet itilhorer, hvor Folkene er blcvne af m. v. Fremdeles bor der anfores 
de Beslutninger, som af vedkommende Embedsmand lages í Henseende til Bjærg
ningens Iværksættelse eller dens Fortsættelse, om den allerede maatte være be
gyndt, i hvilket Tilfælde derom gores omstændelig Forklaring i Protokollen. End
videre antegnes efterhaanden i P-rolokollen, hvilke Bjærgere der daglig er lil Stede, 
hvilke Redskaber (Baade. Ankere, Gangspil og Tov) de derved har benyttet, og hvad 
deraf ved Brugen er gaael .tabt eller blevet forringet, ligesom og det Gods, der 
borlíores fra Skibet, hvilket hor angives saa nøjagtigt, som Omstændighederne 
tillade det. Saa bemærkes og all, hvad der ellers íoregaar, og som enlen kan faa 
Indflydelse paa Ejernes og Bjærgernes gensidige Rettigheder imod hinanden, eller 
fore til Ansvar for nogen. Politiet har saa vidt muligt at stirge for, al der paa 
del Sled eller de Steder, hvor Godset afleveres, af paalidelige Personer holdes 
Fortegnelse over Godse!, og for saa vidt det, uden skadelig Forhaling i Bjærg
ningen, kan ske, bor denne Fortegnelse daglig konfereres med den, som inde
holdes i Protokollen over del bortforle Gods, ligesom der hor ske en nojagligere 
Undersogelse af Varernes Vægt, Maal, Kvanlilel, Mærke o. s. v. end den, der 
ved Bortforelsen fra Slrandíngasledel har kunnel finde Sted. Ligesom Poliliel har 
at vaage over, al der ved Bortforelsen af Godset bruges den for Ejeren mest be
tryggende Fremgangsmaade. saaledes skal det ogsaa paase, at dels Henlæggelse og 
Bevaring er udfort paa forsvarlig Maade efter de af ham tagne Beslutninger. Lige
som vedkommende Embedsmand under hele Forretningen bor vaage over, al all, 
livad bjærges kan, bjærges og kommer de vedkommende til Gode, saaledes bor 
Slrandingsforrelningen heller ikke sluttes, inden alle vedkommende er spurgte, om 
der vides noget yderligere al bjærge, og vedkommende Embedsmand selv har 
attesteret, at han ikke har været i Stand lil at opdage nogeL videre, som kan komme 
under Bjærgning, end det, Forretningen indeholder.

6 Til ovennævnte Fo-rretningcr behover man ikke aL benylle den sædvanlige Politi
Protokol, men kan indretle en særlig Strondingsprolokol, der pagineres og gen- 
nemdrages samt forsynes med Amtmandens Autorisation.

7 Hver Gang, Protokollen slutt«s, bliver den al underskrive, foruden af vedkom
mende Embedsmand eller dennes Fuldmægtig, af Skipperen og af don eller dem, 
der maatte være brugte som Tolke, hvorhos Protokollen forsi bor tydelig oplæ
ses, og alle vedkommende derunder Bjærgerne har Adgang til at hore dens Op
læsning. Del bemærkes hver Dag, naar Forretningen begynder, og naar den slut
tes.

8 Hvis Politiet selv forslaar et Sprog, som Skipperen eller den, der træder i huns 
Sted, taler, saaledes at de indbyrdes kan gore dem forstaaelige for hinanden, bli
ver ingen særlig Tolk at benytte. Men i modsat Fald bor saa vidt muligt enten en 
edsvoren Tolk eller i Mange! af en saadan to lovfasle Vidner, som har den for
nodne Sprogfærdighed, bruges -til den gensidige Forklaring.
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9 Naar strandet Skib eller Gods skal sælges ved Auktion, bor denne foranstaltes 
saaledes, at Godset kan ventes udbragt til de fordelagtigsle Priser. Der bor altsaa 
vælges en saa bekvem Tid og et saa bekvemt Sted for Auktionen, som Omstæn
dighederne itillade. Auktionen -:kal med saadan Frist, al de lysthavende kan have 
Lejlighed at indfinde sig eller give deres Kommissioner, bekendtgóres i det eller 
de stedlige Blade, som Landfogden finder bedst dertil egnede, og skal, naar den 
er af storre Betydning, og Omstændighederne iovrigt ikke er til Híndor derfor, 
tillige bekendtgores mindst 8 Gange i Statstidende; om aadant findes hensigts
mæssigt, kan 'til Bekendtgórelse ogsaa benyttes dertil egnede Fagblade. Intet Vil- 
kaar bor fastsættes, som kan afskrække de lysthavende fra al indlade sig. Som 
Folge heraf maa det i Almindelighed anses rettest, at Auklionsomkostmngerne blive 
Koberen uvedkommende,hvis saadant er almindeligt ved nndre Auktioner paa Eg
nen, og hvis noget Tillæg til Auktionsbudene i Anledning af Omkostninger skulle 
foreskrives, maa ialt Fald deltes Storrelse aldeles nójagtig opgives. Auktionskon- 
d itionerne skal, n aar Salg a n g aar Gods, hvis E jer formedelst Fraværelse i denn<* 
Henseende ileke selv  kan varetage sit Tarv og ej heller derlil har befuldmægtigeL 
nogen, overensstemmende med Stranding.+lovens § 10, jfr . § 12, fo-relægges Amt
manden til Approbation tillige med de Bestemmelser, der blive at lage Í Hen
seende til Tid, Sted og Kumlgorelsesmaade. Inkassator vælges af Landfogden, dog 
al Amtmanden har at godkende Valget sarrtl al fastsætte det Inkassator tilkommende 
Snlær. Dette maa i Heglen ikke sæ lies til mere end 8  pCt. af de Belob, hvorpaa 
der gives Kredit, og !• pCt. a f dem, der betales kontant, medmindre Amtmanden 
skonner, at Inkassationen ikke kan faas udfort for denne Belaling.

Det indkomne Auktionsbelob skal, foruavidt det ikke straks anvendes til at 
dække paa Godset hvilende Udgifter, anbringes i en solid Sparekasse eller Bank.

10 Politiet har at drage Omsorg for, at de Spise- og Drikkevarer, som findes 
havarerede, blive undensogte og behandlede e£ler Plukalen af 29de Marts 1814.

11 I Tiljældc af Stranding skal Politiet poase, at de til enhver Tid gældende Ku- 
rantænebestemmelser, saavidl det efter Omstændighederne er muligt, overholdes.

12 Naar Bjærgningen er bragl til Ende og Realisation af det bjærgede, for saa vidt 
vidl saadan skal finde Sted, er sket, bliver en Opgorelse over samtlige af Bjærg
ningen flydende Omkostninger at foretage og at forelægge i el Mode, pua hvilket 
der, efter forudgaaet Underretning til alle i Sagen interesserede, der findes pau 
Stedet, gives disse Lejlighed til at udtale sig. Opgorelsen tillige med Strandings- 
protokollen, i hvilken fornoden Forklaring om del paa Modet passerede bliver al 
optage, forelægges derefter, forinden videre Udbetaling finder Sted, Amtmanden 
lil Provelse.

Udlægges Bjærgelónnen in nalura, foretager Landfogden Fordelingen under T il
kaldelse af Ejerne eller deres Repræsentanter. I Tilfælde af Godsets Udlevering bli
ver det at paase, al denne ikke sker, forinden fornoden Toldberigtigelse har fundet 
Sled.

8. Juni 1912. —  LOV (NR. 123) OM VÆ RNEPLIGT.
Overtrædelser af de ifolge denne Paragraf gældende Bestemmelser straffes med
H ) Enhver Mand, der har dansk Indfodsret, er Værnepligten undergiven. Dog 

ere de, der ere fodte paa Færoerne eller Grónland, fritaget for Værnepligten, saa 
længe de ikke erhverver fast Hjem i den ovrige Del af den danske Slat,

2 i)  De, der ikke have dansk Indfodsret, Mive, for saa vidt ikke Overenskomst med 
en fremmed Slat eller undersaalligt Forhold til en saadan er lil Hinder derfor, Værne
pligten undergiven, naar de erhverver fast Hjem her i Landet udenfor Færoerne 
eller Grónland.-------------

42 Den, som rejser til Udlandet, íorend han i Henhold til § 7 skal oplages i 
Rullen, skal, saafremt han vender tilbage inden sil 32te Lægdsrulleuar og endnu er 
Værnepligt undergiven efler §■§ 1 og 2, under den i § 7 fastsatte Slraf melde sig

' )  Som innJrct ved Lov Nr. IS2 a í 7. M aj 1937.
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lil Optagehe i Rullen o=r, saaíreml han har naael den sædvanlige Udskrivnings- 
nlder, fremstille t.ig for den fort-le Session, der holdes efter hans Tilbagekomst. 
Vender han lilbage, for Sessionen holdes for det Aar, j hvilket han opnuar 25 
Aars Lægdsrulleadderen, henregnes han til den Aldersklasse, med hvilken han ud
skrives. Vender han renere tilbage, henregnes han til den Aldersklasse, han vilde 
have ■■tilhont, saafremt han var bleven udskreven med sit 25de Aar.

De i denne Paragraf givne Regler for dem, der vende tilbage her til Landet, 
skulle ogsaa bringes til Anvendelse paa de i § 1, 2det Punktum og § 2 ommeldle 
Personer, naar de erhverve fasl Hjem her i LandeU

43 Den, der efter at være oplagen i Rullen, eller efter u.1 han >kulde have meldt 
sig til Optagelse i Rullen rejser tíl Udlandet eller farer med fremmede Nationers 
Skibe, skal under Straf af Boder fra 10 Kr. ti! 100 Kr. melde saavel sin Afrejse- 
som sin Tilbagekomst for vedkommende Lægdsforslander eller, saafremt han er 
forsynet med Sofartsbog, for en Monstringsbestyrer,

Udebliver han paa Grund af Fraværelse i Udlandel eller Fart med fremmede 
Nationers Skibe fra den Session, for hvilken han ifolge sin Alder skulde have frem
stillet sig. betragtes han som udeblevet fra Sessionen med lovlist Forfald, For saa 
\idt han ikke er bleven loít fra sil sintsborgerlige Forhold lil Danmark, har han 
ved sin Hjemkomst at fremstille eig for den fon?! puafolgende Session og dér, 
hvis han mener ikke mere at være Værnepligt undergiven, al bevise detle og iovrigt 
at bevise eller dog tilvejebrige en grundet Formodning for, at han var i Ud
landet eller i Farl med fremmede Nationers Skibe paa den Tid, da han i Fdlge 
>in Alder skulde have fremstillet sig for Sessionen til Beddmtnelse og Behandling 
og, for saa vidt han er udebleven fra flere Sessioner, at han siden uafbrudt har 
været .saaledes fraværende eller dog kun har haft ganske midlertidigt eller kort
varigt 0[>hold her i Landel udenfor Sessionstiden; han bliver da al behandle lige 
med det 20-aarige Mandskab, saafremt han endnu ikke har opnaaet en Lægds- 
rullealder af 32 Aar, dog al han udslelites af Rullen med opnaael 10 Aars Lægds- 
rullealder; har han opnaaet en Lægdsrullealder af 32 Aar, udslettes han ui Rul
len, Brisler derimod hirit Bevis ham, bliver han at anse som udebleven uden 
lovligt Forfald.

En værnepligtig, der tre Gange er afrejst til Udlandet forinden Sessionens Af
holdelse og har opholdt sig der under Sessionen under saadanne Forhold, al del 
skonnes at være sket for at unddrage i>ig Mode for Sessionen, kan ikke oflere pua 
Grund af Ophold i UdlandeL anses om lovlig udebleven fra Sessionen.

Bestemmelserne i denne Parograf komme ogsaa lil Anvendelse paa dem, der efler 
at være liist Tra det slatsborgerlige Torhold til Danmark eller at have tabt deres 
danske Indfodsret (§ 1) eller have mistet deres faste Hjem her i Landet (§ 1, 2det 
Punktum, S 2 ), paa ny blive Værnepligt undergivne efler §§■ 1 og 2, jfr. herved 
§§ 35 og 36.

De i nærværende Paragrafs 2dei Stykke givne BestemmeLer gælde dog ikke 
om dem, som ved Bortrejse i Krigstid unddrage sig fra Udskrivning.

4 4 i)  Den, der er udskreven, men endnu ikke mbdt til Tjenesle ved nogen Af
deling, saavel som den, der horer lil Hærens eller Sovæscnels Mandskab, kan ikke 
rejse ud af Landet, uden al i fiirsle Tilfælde Justitsministerens for værnepligtige 
med Sofartsbog dog en Udskrivningschefs i sidste Tilfælde Krigsministe
riets, henholdsvis Marineministeriels Tilladelse dertil er ham meddelt.

Fra de her anforte Bestemmelser kan der ved kongelig Anordning foretages Af
vigelser for de Aurgange af Mandskab, som i de forskellige Landsdele ikke ved 
Mobilisering skulle mode ved Linieafdelinger.

Overtrædelser af de ifiilge denne Paragraf gældende Bestemmelser straffes i Freds
tid med Boder fra 20 Kr. til 200 Kr., men i Krigstid med Fængsel, all for saa vidL 
Handlingen ikke efter den militære Lovgivning medforer slorre Straf.

!)  Snm n:n(lret. \cd Lov Nr. 152 aí 7, M aj 1937.
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For saa vidt vedkommendes Tjeanesíeíortiold tnedforer det, bliver hun al domme 
ved militær Ret.

Hvad der i denne og de to næatforegaaende Paragraffer er fastsat, om Rejser lil 
Udlandet, gælder ogsaa om Rejser til Færoerne og Gronland.

8. Juni —  LOV (NR. 137) OM STRA F FOR BRUG af urigtig Varebetegnelse 
m. m. (Se Anordn. Nr. 253 of 13, November 1912).

19. Se|>l. —  REGULATIV (NR. 220) FOR FÆ RØERNE ANGAAENDE BE
HANDLING AF LIG. 1 Medfór af § 6 i Lov af 29de MarLs 1901 om Foranstall- 
ningcr imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Færoerne*) fastsættes her
ved fiilgende:

1 Naar en Person, der lider af en af de i ovennævnte Lovs § 2, fíirste Stykke, 
omhandlede Sygdomme, afgaar ved Doden, bliver de under Litra a- f nedenfor 
aníorte Regler at iagttage:

a) Liget maa ikke Vaskes elier klædes, men skal blíve i de Klædningsstykker, 
hvori dem syge er dod, og saa snart Ligsynsloven tillader det (eventuelt straks efter 
stedfunden Obduktion), helt indhylles i det Lagen, hvorpaa Ligel 'ligger, hvilket 
vædes med og holdes fugtigt med 5 pCt.s Karholvand eller 4  pCt.s Klorkalkoplosning 
(se Regulativ af Dags Dato angaaende Desinfektion), hvorefter Liget nedlægges 
i Kislen omgivel af el Lag Torvesmuld eller Trækulpulver. Kislen skal være tæt 
beget Í alle Sammenfojninger og indvendig tjæret. Kislen skal lukkes snarest mu
ligt; er Dodsattest allerede udstedl, inden Liget lægges i Kisten, skal denne lukkes 
straks, naar delte er sket, og etlers umiddelbart efter, at DodsaUesten er udstedt. 
Kisten lukkes forsvarligi og maa derefter ikke aabnes. De Personer, der have 
værel beskæftigede med Liget, skulle desinficere sig paa den Maade, der Í Re
gulativ angaaende Desinfektion er fastsat for Sygeplejere.

b) Saafreml Liget ikke paa en efter Epidemilasgens Skon fuldkomment betryg
gende Maade kan isoleres i Hjemmet, skal del snarest muligt bringes bort til et 
paa Kirkegaarden frit. beliggende, af Epidemilægen til saadan Brug godkendt Hus 
eller Skur, hvor det kan henstaa til Begravelsen. Hvor intet saadant Hus eller 
Skur findes, er Epidemilægen bemyndiget til al træffe fornoden Foranstaltning lil 
Tilvejebringelsen deraf. Selve Kirken eller Vøabenhusel er det ikke tilladt al be
nylle i dette Øjemed. Det Rum, i hvilkel Ligel har henstaael lil Begravelsen, bor 
umiddelbart efler denne renses forsvarligt i Overen ssl em melse med Regulativ an- 
ganende Desinfeklion.

c) Dersom Flytning af Ligel ikke kan ske, og Liget ikke kan isoleres i Hjemmel 
paa onden Maade, kan dets Isolation foranstaltes iværksat ved Udflytning af paa
gældende Husstand, Husfæller eller andre Beboere, for hvem Fare for Smitte kunde 
befrygtes.

d) Flytning af Liget maa iværksættes under iagttagelse af de nodvendige For
sigtighedsregler imod Smittens Udbredelse.

e) De her omhandlede Lig skulle begraves paa den Kirkegaard, der horer lil 
del Sogn, hvori Dodsfaldet har fundel Sled, og maa ikke fores andel Steds hen 
uden særlig Tilladelse af Epidemilægen og kun paa den Betingelse, al det paa
gældende Lig nedlægges i en efter Epidemilægens Skon forsvarlig Metalkiste, der lil- 
loddes og omgives a f en Trækiste, og iovrigt pua den i Punkt a foreskrevne Maade; 
er Liget allerede paa den i Punkt o foreskrevne Maade nedlagt i en Trækiste, maa 
denne uden at aabnes nedsættes i en Melalki^te, der tilloddes. Epidemilægen kan 
dog ved Meddelelse af den ovenommeldle særlige Tilladelse fritage for Anvendelse 
af Metalkiste, naar del paagældende Lig kun onskes fort ail Begravelse i el af de 
nærmest liggende Sogne.

f) Begravelsen skal loregaa senest i del Sdie Dogn efter Dodens Indtræden. Kisten

i )  Nu Lov Nr. 86 a f 17. M dru  1922.
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maa ikke aabnes ved Begravelsen, Denne kal foregaa fra det Sled, hvor Ligel liar 
henstaaet, og af Ligfolget, der bor beslaa af saa faa Personer som muligt, maa kun 
de Personer, der skulle bære Liget, betræde det Lokale, hvori det har henstaaet.

21) I Medfor af Lov af 29de Marts 1901 § 3 kan Politiet (Landfogden eller ved
kommende Sysselmand), saafremt det af Epidemilægen anses fornódent lil Afgo- 
rélse af Spargsmaalet, om der foreligger en af de i Lovens § 2, 1ste Stykke om
handlede Sygdomme eller et Tilfælde af tyfoid eller gastrisk Feber eller a f smitsom 
Hjerne-Rygmarv sbelændelse, hvor offentlig Behandling »kal ind træde, paabyde, 
al UndersogeLe af enkelte Dele af Liget, eventuelt fuldstændig Obduktion af samme 
skal finde Sled.,

3 Af de i ovenstaaaende § 1 foreskrevne Foranslallninger ville de i Lkra a paa
budte altid være at dræffe med Hensyn lil Lig af Personer, der ere dode af Difteri 
(Strubehoste indbefattet), Skarlagensfeber og tyfoid Feber. Ere disse eller andre 
Sygdomme i Henhold Lil Loven af 29de Marts 19041) § 2, 2det SLykke, erklærede 
for at være Genstand for offentlig Behandling, skal Liget tihlrækikelig isoleres i 
Huset. Hvor dette ikke kan ske, og fomiident Lokale i saa Henseende staar til 
Raadighed eller med Oversundhedskorrunissionens Billigelse tilvejebringes, skal 
Liget henfores dertil under Iagttagelse af deUe Regulativs § 1 Litra b og d. Endvidere 
kan Epidemilægen bringe dette Regulativs § 1 Lkra e og f til Anvendelse og, hvor 
Isolation af Liget ikke paa anden Maade tilbórligt kan ske, tilvejebringe saadan 
ved Udflytning af paagældende Husstand eller Husfæller.

4 Med Hensyn til Lig af Personer, der ere dode af saadanne smitsomme Syg
domstilfælde, som optræde enkeltvis og ikke lages under offentlig Behandling, 
kan Epidemilægen, for saa vidt Bestemmelsen i § 3, 1ste Punktum, ikke kommer 
til Anvendelse, paabyde, at Liget skal behandles overensstemmende med delte Re
gulativs § 1 a. Epidemilægen kan fremdeles paabyde, at Liget skal saa vidt muligt 
isoleres i Huset, eller hvor delite ikke kan ,ke, og fomiident Lokale staar tii Raa
dighed, fordre, at Liget skal henfores dertil under Iagttagelse af deUe Regulativs 
§ 1 Litra b og d. Endelig kan Epidemilægen paaliyde. at delle Regulativs § 1 Litra 
e— f skal komme til Anvendelse.

5 Paa de Steder, hvor Ligsynet i Medfor af Lov om Ligsyn paa Færoerne af 
29de Marts 1878 §■§ 2 og 3 ellers kan foretages af Ligsynsmænd, skal en autori
seret Læge kaldes lil at foretage Synet Í alle Tilfælde ,hvor Dod^faldet skyldes eller 
maa formodes at skyldes en af de í Lov af 29de Marts 19041) § 2, 1ste Stykke, 
nævnte Sygdomme.

I de Tilfælde, i hvilke el Lig, der vil \ære at behandle i Henhold til Bestemmel
serne i nærværende Regulativ, kan synes af Ligsynsmænd, skal Ligsynet kunne 
afholdes inden Forlobel af den i Lov om Ligsyn paa Færoerne af 29de Marts 1878 
§ 4 , 2det Stykke, fastsatte almindelige Frist af 3 Da^e efter Doden.

G De i dette Regulativ indeholdle Forskrifter komme til Anvendelse ikke blot, naar 
paagældende Sygdom utvivlsomt har været til Stede, men ogsaa, hvor Tilfældet har 
vist sig saaledes, at den paagældende Sygdom ikke med tilstrækkelig Sikkerhed kan 
udelukkes som Dodsaarsag.

7 Hvor Omstændighederne ikke tilstede, at Epidemilægen kan komme til Stede 
for at tage Beslutning i de i dette Regulativ omhandlede Tilfælde, kan fornoden 
Foranstaltning forelobig træffes af Politiet (Landfogden eller vedkommende Syssel
mand,)

8 Epidemilægen handler i alle de ovennævnte Tilfælde under Overtilsyn af Fær
oernes Oversundhedskommission.

9 Opgravning eller Flytning af et begravet Lig af Personer, der ere dode af 
smitsom Sygdom, maa íorst finde Sted efter 5 Aars Forlob og kun under Iagttagelse 
af de Forsigtighedsregler, der foreskrives af vedkommende Myndighed.

' )  Nu Lov Nr 86 a í 17, M arts 1922,
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19. Sept. 1912. REGULATIV (NR. 221) FOR FÆ RØERNE ANGAAENDE 
DESINFEKTION.

I Medfor a í den Justitsministeriet ved § 6 i Lov af 29. Marts 190! om For
anstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme |>aa Færoerne1) givne Be
myndigelse fastsættes lierved ffilgende af Ovcrsundhedskommissionen paa Færaern- 
foreslaaede Regler for den Desinfektion, der foretages i Henhold til Forskrifterne 
í nysnævnte Lov:

Epidemilægerne under Overtilsyn af Færoernes Oversurtdhedskommission fore T il
syn med, at den offentlige Desinfeklionstjeneste íoregaar paa forsvarlig Maade. 
De kommunale Styrelser og til enliver Tid bestaaende Sundhedskommissioner ere 
pligtige til, enlcn selv eller ved et Udvalg, at ibistaa Epidemilægen ved Gennerrrforelsen 
af de fornodne og efter stedlige Forhold mulige Foranstaltninger til Sygdommes 
Bekæmpelse. Sundhedskommissionerne drage Omsorg for, at der til enhver Tid er del 
fornodne Materiel og Personale (ogsaa til Transporten af Desmfeklionsgenstaii- 
dene lil og Ítb Desinfektionsledel) til Stede, og at Personalet er vel instrueret. Det 
tilkommer den Læge, der har fremsat Begæring om Desinfektion, at angive, hviike 
Rum eller Genstande der skal desinfkeres.

Desinfektionsmidler.
Kogning med l and  i mindsl Time,
Fanddanip med eller uden Overtryk. Til Anvendelse af delte Middel benyttes sær

lige derlil konstruerede Desinfeklionsapparaler eller Desinfektionsovne. Det bor 
nøje iaglíages, al kun Apparater, der ere godkendte efter sagkyndig Provelse, an
vendes.

Karbohyrc  oplíist i varmt Vand og omhyggelig rystet efter det forskellige Øjemed 
i Forholdet 5 Dele af den danske Pharmakopoes flydende Knrbolsyre til 95 Dele 
Vand: i det folgende benævnt stærkt Karbolvand, eller i Forholdet 2 Dele til 98 
Dele Vand: i del folgende benævnt svagt Karbolvand.

Klorkalk  anvendes dels i Pulverform, blandet med sil dobbelte Maal rent, godt 
lorrel Sand til Dækning af Ekskrementer, Moddinger og lignende, dels i en stærk 
Oplosning al í Dele til 100 Dele Vand (40 Gram til 1 L iter), dels í en svag Oplosning 
af 1 Del ti! 100 Dele Vand {10 Gram til 1 Liter), Klorkalken maa, for at være 
tilstrækkelig virksom, opfylde den danske Pharmakopoes Fordring om at indeholde 
mindst 20 Procent virksom Klor og maa ligesom Oplosningerne deraf opbevares
1 tilproppede Glas i Mðrke, - Oplosningerne 'tilbereder man bedst ved foret al 
udrore Klorkalken med lidt (renl) Vand til en jævn Grod og derpaa lidt efter lidt 
tilsætle Besten af Vandet under Omroring, hvorefter den derved dannede mælke
agtige Blanding endnu maa henslaa Vá Time under jævnlig Omroring, Der b lher 
en uoploselig Rest (Kalk) tilbage, som kan fjernes fra Oplosningen ved Sining 
igennem et Stykke ikke for Last Bomuldslærred (Dowlas), men deíle er dog uniid- 
vendig. naar Oplosningen kun skal bruges ti! Desinfektion af syges Udtommelser
o. lign. Oplosningerne virker bedst naar de er frisk lilberedte.

Kalkm ælk: 1 Liter fin brændt Kalk lægges i %  Liter Vand; efter at Kalken har 
opsuget Vandet, liisættes under Omroring endnu S\/j Liter Vand.

Formalin d, e . : en 10 pCl. vandig formfl/í/c/tycfoplosning. anvendes dels i Damp
form ts! Desinfektion af Rum og af forskellige Genstande, der ikke iaale Ovndes
infektion, dels i fint fordelt Tilstand, ligeledes til Desinfektion af Værelser og andre 
Rum, dels endelig i en Fortyndning af I Del Formalin til 20 Dele Vand, (d, e .: en
2 pCt. Formaldehydoplosning), tii Neddypning af inficeret Linned o. lign,, 
lil Afvadckning og Oversprøjtning af Gulve, Vægge og Lofter m. m. Saavel 
(il Fordampning som lil Pulverisering af Formalin kan benyttes særlige Fordamp
nings- eller Pulveriseringsapparater, og det maa noje iagUages, aí kun Apparater, 
der ere anerkendte efter sagkyndig Provelse, anvendes. Efter de hidli! indvundne 
Erfaringer trænger Formalin kun i ringe Grad i Dybden og bor derfor kun an

>) Nu Lov Nr. 86 af 17. M an s 1922.
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vendes, hvor en Overfladedesinfeklion 'tilsigtes. Tilsætning af Glycerin Ul Formalin 
er unbdvendig og j visse Henseender uheldig.

Udluftning kan bruges som underslóLtende Middel, elier hvor ingen andre Midler 
ere anvendelige, og maa i sidste Tilfælde vedvare 3— 4 Uger.

Opbrænding. Alle værdilose Genstande (Sengehalm, Ho eller Tang, hvormed 
Madratser hove været stoppede, ubrugelige Klæder. Klude, der have været benyUet 
til Áítorinng af Sekreter o. s. v.) bor snaresl muligt bnendes under Iagttagelse 
af de til Forhindring af Smittes Udbredelse nodvendige Forsigtighedsregler.

Særlige Regler for Desinfektion.
De syges Údtómmclser (Ekskrementer, opbrækkede Masser, Opspyt, Urin, Næse

slim) blandes straks under grundig Omroring med Kalkmælk, den stærke Klor- 
kalkoplosning eller med stærkt Karbolvand, hvoraf noget helst i Forvejen mau hæl
des i det Kar, hvori Udlbmmelserne opfanges; i all maa der af den desificerende 
Oplosning tilsættes mindst Jige saa stor en Mængde, som Udtømmelsen udgor. 
Blandingen skal straks hældes over i en deTlil beslemt, paa el afsondret Sted 
slaaende, tæl og vei dækket Beholder, hvori Blandingen skal henstaa, indtil Des
infektionen er fuldendt, nemlig en Time, hvís Klorkuikoplosning er brugt, 1 Timer, 
hvis Karbolvand er anvendt. Denne Beholder, hvori Blandingen skal henstaa mindst
2 Timer, tommes overalt, 'hvor det paa nogen Maade er muligt, i selve Havet, 
hvor der er Slrrim eller dybt Vand; kan delte ikke lade sig gore, lommes den i en 
særlig dertil indrelLel Grube (altsaa ikke i Móddingen), som maa være saaledes 
beliggende og indrettet, at den ej har Fald mod beboede Huse eller Vandforsynings- 
steder eller Steder, hvor der dyrkes Kartofler, Rodfrugter o. lign.; hvor dette ikke 
er muhgl, benyttes lil Ud tom mel se me en forsvarlig indrettet og fuldstændig tæt 
Latrintonde med tætsluttende Laag. Indholdet af Gruben eller Latrinet dækkes 
straks derefter med el Lag af den med Sand blandede Klorkalk. Hvor Omstændig
hederne gore del nodvendigt, at Blandingen straks udtommes í Gruben eller La
trinet, maa den forst omrores omhyggeligt med en Pind, der skal blive i Blan
dingen; sker Udtomningen i en Tonde, skal denne daglig skiltes.

Latriner. De i LaLrinkuler eller Lalrinlbnder indeholdte EkskremenLmasser maa 
dækkes med et tykt Lag af -den med Sand blandede Klorkalk eller med Kalkmælk. 
Latrintonderne maa hyppigt tommes enten t Havel (dybt Vand eller stærk Strom) el
ler i de særlig derlil indrettede Gruber, ínvis indhold ej maa benyttes lil Gódning 
de forste 2 Aar; Tonderne desinficeres derefter med den stærke Klorkailkoplbsning 
eller med stærkt Karbolvand, hvorved ogsaa Sædebræltet og Gulvet i Latrinerne maa 
afvadskes mindst 2 Gange daglig; kun i Nodsfald og under tilbbrlig Forsigtighed kan 
de tommes forinden de 2 Aar, men Indholdet bor da nedgraves paa afsides liggende 
Steder, hvorfra der ikke kan ske Afsivning lil Vaanhuse og Vandforsyjiingsaicder. 
I Vandklosetler skal Kummen og Horet mindsl 2 Gange dagligt ren>es med en aí 
de samme Oplosninger. Pissoirer udskylles ligeledes mindst 2 Gange dagligt med 
en af de samme Oplosninger.

Til Desinfektion af Latrintonder og Ekskrementer kan foruden Klorkalk og Kar
bolvand anvendes Kalkmælk tilberedt som ovenfor angivet. Til Tbnder af Stual 
kan anvendes Over-lrygning med smeltet Asfalt. Til Desinfektion af Kloak
indhold i iNedlobsbroude o. 1. kan ligeledes foruden Klorkalk anvendes Kalkmælk 
a f  den ovenfor angivne Styrke tilsat i en saadan Mængde, at Blandingen farver 
Lakmuspapir -tærkl og varigt blaal, —  Anvendes Kalkmælk som Desinfektions
middel i Ledninger, der ere forsynede med Vandlaase f. Eks. i Vandklosetler, 
anbefales rigelig Efterskylning med Vand.

Gang- og Sengeklæder og lignende Sager. Snavsede Gang- og Sengeklæder, Lomme- 
torklæder, Haandklæder, Viskestykker og lignende maa ikke rystes, horstes eller 
bankes for Desinfektionen.

Alt, hvad der taaler Vadsk, nedlægges slraks i kogende Vand i Time eller 
i svagt Kurboilvand eller Í Sublimaloplósningen, i hvilke del maa forblive i mindsl 
l Tim er; eíter at være afvredet flyttes del til et Kar med Vand, hvori del bliver
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liggende, indtil det fcan vadskes. Hvis Genstandene ikke i selve Sygeværelset kunne 
nedlægges i de nævnte Vædsker, maa de kun fjernes íra dette indpakkede i et 
Lagen eller en Sæk, der ere gennemvædede med svagt Karbolvand. Intet Tój bor 
udleveres til Vadsk fra smittede Steder, uden i Forvejen at være behandlet paa 
den her beskrevne Maade, og ikke vadskes, fíirend del er kogl ]A Time i Sæbe
vand. Hii- eller Haimadrolser aabnea, efler al de ere befugtede, saaledes a>t Stiiv- 
ning ikke kan íinde Sted; Hoet eller Halmen udtages og brændes, og Vaarene 
behandles paa den ovenfor angivne Maade.

Pletter af Blod eller Materie maa, forinden Desinfektion ved kogende Vand 
eller Damp anvendes, fjernes ved Udblódning i en kold  desinficerende Vædske.

Alt, hvad der ikke taaler kogende Vand eller Vad^k, bringes* indpakke! paa den 
ovennævnte Maade <tll Desinfektionsapparatel. Hvor dette ikke kan ke, borsles Gen
standene med en i stærkt Karbolvand dyppet Bórsle og udluftes derefter i á !• 
Uger paa el lort, for Regn beskyttet Sled, helst i Træk,

Genstande af Læder, Skind, Saffian, Gum-mi, (Fodtoj. Kufferter, Tasker o. s, v.), 
der ikke laale Desinfektion ved Damp, afva-dskes gentagne Gange omhyggeligt med 
stærkt Karbolvand eller desinficeres ved Ophængning i Værelser, der underkastes 
Formalindesinfektion (^e nedenfor) eller bedre ved Fordampning af Formalin i et 
særligt dertil indrettet tætlukket Skab, De paagældende Genstande anbringes i saa 
udbredt Tilstand som .muligt. Med Hensyn lil det Mængdeforhold, hvori Formalin 
maa anvendes, henvises til det folgende.

Mobler, Husgeraad og andre Genstande. Polstrede Mobler, Gulvtæpper, Gardiner, 
og lignende Sager maa, naar det lader sig pore, helt underkaste*. Desinfektion 
med Formalin eller Damp; de maa ikke ry.'teH, bankes eller horstes for Desinfektio
nen, og linder en eventuel Transport til Desinfektionsstedet maa de indpakkes i 
Lagener eller Sække, gennemvædede med svagt Karbolvand. Kan Formalin- eller 
Dampdesinfektion ikke anvendes, horstes Genstandene, for saa vidt de taale det, 
med en i stærkt. Karbolvand dyppet Bor-te og udluftes derpaa i 3- I. Uger paa et 
tort, for Regn Leskytlel Sled, helst i Tradc.

Polerede og udskaarne Mobler, Skilderier og lignende Genstande, der ikke taale al 
behandles med stærkt Karbolvand, afgnides med blode Klude, dyppede i svagl Kar
bolvand og atter udtrykkede, hvorefter de straks gnides torre med en ren tiir 
Klud. De ikke polerede eller bejtsede Dele af de nævnle Genstande afvadskes to 
Gange efter hinanden med stærkt Karbolvand; ere de meget smudsige, maa de 
forsi renses med hedt Sæbevand. De brugle Klude renses eller brændes slraks.

Alle Genstande, der kunne nedlægges i en Vædske, maa efler deres Beskaffen
hed enten koges i Vand eller lægges i sta;rkt eller svagt Karbolvand i I Timer, Vær- 
diliise Smaating brændes.

Værelser og andre Rum (j, Eks, Vogne, Baudc, Fartojer). Tor Fejning eller Af- 
viskning af saadanne maa ikke finde Sted. Kalk- eller limfarvede og oltemalede 
Vægge saml Gulve og Lofter saavel som Vinduer, Dore, Paneler og andet Træværk 
behandles med stærkt Karbolvand eller, hvor den fornodne Kontrol er lil Stede 
(se ovenfor), med Sublimatoplosningen. Med disse Oplosninger foretases enten 
en Afvadskning med Klude, eller, naar Fladerne taale det, en Afskrubriing med 
Gulvskrubbe eller en Oversprojtning ved Hjælp af en dertil indrettet Sprbjle 
(eller el Sprayapparat). Kalkede Vægge kunne ogsaa desinficeres ved at kalkes 
paany eller ved at overstryges med en Blanding af 1 Del Klorkalk med to Dele 
Vand,

Rum, der ved Tætning eller Overklistring af Sprækker og andre Aabninger kunne 
lukkes tilstraikkelig luftUct, kunne desinficeres ved Fordampning af ta . 10 Gram 
Formalin (1 Gram Formaldehyd) for hver Kubikmeter Rumfang af del paagæl
dende Rum under samtidig Fordampning af ca. SO Gram Vand. De tætlukkede 
Rum, hvis Temperatur ikke maa være for lav, skal i mindst 5 Timer forblive 
udsal Tor Formaldehyddampens Paavirkning. Derefter ‘finder forsvarlig Udluftning 
Sled. Til hurtigere Fjernelse af den tilbageblivende irriterende Formaldehyddamp

181



19X2 19, September

kan henyttes Fordampning a í en 25 pCUioldig vandig Ammoniakoplbsning i et 
Forhold aí 45 Kub.-Ccntmtr. for hver 3 Kubikmeter Rumfang af det desiníicerede 
Rum, d Mangel deraf Ovcrvadskning af Gulvet med Ammoniakvand. Anvendes 
Ammoniak <til Neutralisation af Formaldehyddampene, maa alle forhaandenværende 
Metaldele, der angribes aí Ammoniakken, bagefter omhyggeligt torres og afpud
ses.

Formalindesinfektion kan ogsaa foretages uden særlige Apparater, Til hver Ku
bikmeter Rum bruges 33 Gram Formalin, 33 Gram Vand og 33 Gram krystalli
seret Kaliumpermanganoii. En passende stor Beholder, hvis Bund dækkes med Avis
papir, opstilles saaledes, at Stænk fra Formaldehydudviklingen ikke kan skade sarle 
Genstande; der paaíyldes íorst Vand og Formalinoplosning; derefter tilsættes Ka- 
liumpermanganat, hvorefter det omrores.

Det maa noje paases, at ethvert Punkt af de Flader, der skulle desinficeres, grun
digt behandles med Desinfektionsmidlet, og at detle trænger godt ind i alle Spræk
ker og Huller, fra hvilke Stóv og Smuds om fornodent udskrab es og optages med 
Klude, dyppede i de desinficerende Vædsker, hvilke Klude derefter brændes. Sær
lig Omhu maa anvendes paa Rensningen af saadanne Steder aí Gulv eller Vægge, 
der ere besudlede med de syges Udtommelser; Tapetpapir, der er besudlel paa 
denne Maade, maa efter forudgaaende Beíugtning med en aí de nævnte Oplos
ninger aftages og brændes.

Efter endt desinficerende Behandling lader man saa vidt muligt Rummet hen- 
taa i 12 Timer, hvorefter de desiníicerede Flader afvadskes grundigt med Sæbe 

og varmt Vand. Endelig udluftes Rummel ved slærk Gennemtræk, om muligt i 
mindst 1 Uge.

Særlig Omhu fordrer Desinfektionen af det Rum i Skibe, hvori Lab tvandel staar. 
Denne foretages, naar Skibet er í Havn, under vedkommende Epidemi læges Kon 
tro! efter af denne særligt givne Bestemmelser. Er SkibeL paa Rejse, maa Last
vandet udpumpes og Rummet derefter mindst 2 Gange udskylles med Sovand. 
Baade, som have værei benyttede til Transport af smittefarlíge Patienter (T o j) , 
skulle inden Íorlsal Brug paa Epidemilægens Foranledning renses under Tilsjn  
af Epidemilæ^en eller en a f denne dertil vaigt Mand.-

Personer, der have haft Samkvem med syge, lidende af smitsomme Sygdomme, 
skulle omhyggeligt vadske Hænder, Arme og Ansigt i svagt Karholvand eller den 
svage Klorkalkopldsning og derefter i varmt Sæbevand. Klæder og Haar borst es, 
med Borster, vædede med svagt Karholvand.

Personer, der vedholdende ofre sig til de syges Pleje eller have stadigt Ophold
i Sygestue, hor, naar de afloses fra deres Tjeneste, iade de under denne brugle 
klæder forblive pau Stedet og ikke gaa lil sunde Personer elier Boliger, uden al 
de fórst har desinficere! sig omhyggeligt med paa den fór angivne Maade og der
efter om muligt ha\e laget et varmt Bad samt endelig have ifbrt sig en smittefri 
Dragt,

Saadanne Personer og navnlig Sygeplejere skulle, hver Gang der er Grund tíl 
at antage, at der hæfter Smitstof ved deres Hænder, underkaste dis^e en energisk 
og omhyggelig Rensning ved Vadskning med varmt Sajbevand og Borstning særlig 
af Neglene med Ne^lebórste, Efter Rensningen desinficerer Hænderne med svagt 
Karbolvand, svag Klorkalkoplðsning eller Spiritus,

Helbredede *yge faa en Aívadskning af hele Legemet (Huaret indbefattet) med 
svagt Karholvand eller den svage Klorkalkoplðsning og derpaa et varmt Bad, hvor 
efter de tfbres en sinillefri Dragt, forcnd der lihledes dem Samkvem med sunde. 
De Klæder, de have baaret under Sygdommen, de inficeres efter de tidligere givne 
Regler.

Personer, der ere beskæftigede med Desinfektion af smittede Rum eller Gen
stande, skulle under Udforelsen af deres Arbejde hære en Lærred idragt, heslaaendc 
af Bluse, Benklæder og Hue, hvilken Dragt desinficeres efler endt Arbejde. De
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Personer, der have udfórl Desinfektionen, skulle senere rense navnlig Hænder, 
Arme og Ansigl paa den ovenfor angivne Maade,

Vand og Fodemidler. Drikkevand, Mælk, 01, Madvarer o. s, v., som have været 
udsatte for Smitte, bor om muligt uskadeliggøres paa den eiler Forholdene hen
si gtsmæssigste Maade og biir under ingen Omtændighed nydes, uden at de lige i 
Forvejen ere godt gennemkogte; tiloversblevne Rester bíír koges paa ny, inden de 
nydes.

11. Nov. ANORDN. (NR. 251) FOR FÆRØERNE ANC. DE FORSIGTIG- 
HEDSRECLER, DER SKULLE IAGTTAGES VFj D TRANSPORT AF V ISSE EK S
PLODERENDE STO FFER . I Medfðr af Lov Nr. 68 for Færoerne angaaende Spræng
sloffer af 1. Apri! d. A. § 8 fastsættes herved folgende:

1 Naar andre Sprængsloffer end:
u) de udelukkende af Salpeler. Kul og Svovl sammensatte Krudtsorter,
b j Hoandvaaben-Patroner indeholdende réigfrit Jagtkrudt samt Knald- og Tænd- 

satser, der ere forarbejdede til Knaldhætler eller lignende Antændelsesmidler eller 
lil Fyrlíijer, Fyrværkeris« ger og andre Brugsgenstande, transporteres over Land 
saml ad indenlandske Vandveje, blive nedenslaaende Forskrifter at iagttage.

2 Faste Sprængstoffer skulle \ed TransporL af Mængder over 2Va kg være an- 
bragle i tætsluttende Kasser af Træ, der, naar Sprængstoffet ikke er indeslullel 
i Patroner uf vandtælle Pergumenlhylstre eller Metalhylstre, sloulle være beklædte 
indvendig med Asfaltpap eller et andel vandtæt Stof. Kusserne skulle være samlede 
uden Anvendelse af Som eller Stifter, ligesom Laa gel skal befæstes med Skruer 
med forsænkede Hoveder eller paa anden lige saa betryggende Maade. Hver enkelt 
Kasse, som ikke maa indeholde mere end 25 kg Dynamit, Skydebomuld eller róg- 
frit Krudt og ikke mere end 5 kg af et hvilkot som helst andet Sprængstof, skal 
være tydeligt mærket med Sprængstoffets Navn samt: sfarligt Sprængstof«.

3 Flydende Sprængstoffer skulle ved Transport vajre indesluttede i tætte Kar af 
smidigt Metal af hojst 5 kg.s Indhold, vel tillukkede med Propper, som skulle 
være ombundet med Blære. Hvert Kar nedpakkes, omgivet paa alle Kanter af 
Infu5oriekiseI eller et andel pulverformet, ikke brændbart Stof, i en Tra&asse 
saa fast, al det ilcke kan forskyde sig; Halm, Savspaan, Blaar, Klude eller Papir
affald maa ikke benyttes til Pakningen. Kasserne skulle være samlede uden An
vendelse af Som og Stifter, ligesom Laaget skal befæstes ved Hjælp af Skruer 
med forsænkede Hoveder eller paa anden lige saa betryggende Maade. Hver enkelt 
Kasse skal være forsynet med stærke Haandtag paa to modsatte Sider samt tyde
ligt mærket med Sprængstoffets Novn samt: »farligt Sprængstof«.

4 Kurrene eller Kasserne, der indeholde Sprængstofferne, skulle ved Paa- og Af
læsning (Ind- og Udladning) samt under Transporten omgaas med storsle Forsig- 
hed, navnlig saaledes, al de undgaa Stod og holdes fjernede fra Ild og Lys. Under 
Forsendelser skulle de være anbragte saaledes, at de ikke kunne forskyde sig.

5 í samme Kar eller Emballage maa der ikke findes mere end eet af de paai 
gældende Sprængsloffer og ikke andre Sloffer.

fi De til Sprængning forniidne Tændmidler (Knaldhætler, Stupintfuad o. I.) skulle, 
naar de fragles sammen med Sprængstofferne, holdes adskille i storst mulige og 
mindst 2.5 m.s Afstand fra disse, fon  arede i særskilt Emballage, som udvendig 
er forsynet med Angivelse u/f Indholdet.

7 Ved enhver Transport have Transportens Ledsagere al rette sig efter de For
skrifter, som Politiet for den almindelige Sikkerheds Skyld maatte give,

8 Transporl af andre af de omhandlede Sprængstoffer end Dynamit, Skydebom
uld og rogfrit Krndl maa kun finde Sted med Politiets for hvert enkelt Tilfælde 
meddelte Tilladelse og under Politiets Tilsyn.

9 Enhver Transport skal være ledsaget af en Fragtseddel, som viser Afsendel- 
sesliden, Bestemmelsesstedet, Afsenderens og Modtagerens Navne, Sprængstoffernes 
Art og Mængde saml Karrenes eller Kassernes Antal; ved Dynamit skal Procenl-
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indholdet aí Nitroglycerin og ved Skydebomuld Procentindholdet af Vand tillige 
angives.

10 SaafremL der paa Landeveje skal tran porteres storre Mængder end 50 kg af 
Dynamit, Skydebomuld og rogfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de om
handlede Sprængstoffer, bliver herved at iagttage:

a) Vognen skal være forsynet med en tætsluttende Presenning af ikke antænde
ligt Slof (til Eksempel imprægneret Lærred), og hver Vogn skal udvendig være for
synet med eL Skilt, paamalet i Bogstaver af mindst cm.s Hójde »Spræng
stof« samt fore et rodt Flag.

b) Hver enkelt Vogn, som af Dynamit, Skydebomuld eller rogfrit Krudt kun maa 
fore 250 kg og aí ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer kun 5 kg, skal 
være under Tilsyn af en voksen, paalidelig Mand, Ledsageren maa under Paa- 
og Aflæsningen samt under Transporten ikke roge Tobak eller benytte aaben
Ild.

c) Der maa kun kóres i Skridt.
d) Ved Transporler, der omfatte mere end I Vogn, skal Ledelsen være overdra

gen til en paalidelig Person, som skal være forsynet tned de Transporten vedro
rende Papirer. Ved Standsninger skal der holdes mindst 300 m fra beboet Hus, 
og maa Transporten aldrig være uden Tilsyn. For saa vidt Transporten bestaar 
af flere Vogne, skulle disse, naar de passere forbi eller igennem storre Samlinger 
af Huse, holde en indbyrdes Afstand af mindst 800 m ; der maa paa saadanne 
Steder ikke standses uden Nodvendighed,

11 Ved Forsendelsen ad Vandvej af storre Mængder end 100 kg af Dynamit, 
Skydebomuld eller rogfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de omhandlede 
Sprængstoffer bliver at iagttage:

a) Fores Karrene eller Kasserne paa Dæk eller i aabent Farliíj, skulle de være 
bedækkede med et tætsluttende Presenning af ikJce antændeligt Stof ( jfr . § 10). 
Selvantændelige eller let antændelige Stoffer samt ælsende Syrer maa ikke stuves 
i samme Rum som Sprængstofferne.

b) Fartojer skal stedse fore rodt Flag paa Masten eller paa en oprejst Stang 
af mindst 3 m.s Hojde,

c) Der maa ikke uden Nodvendighed stoppes, lægges bi eller ankres i kortere 
Afstand fra beboet Hus eller andet Farloj end 300 m.

12 Enhver Transport af storre Mængder end 250 kg af Dynamit, Skydebomuld 
eller rogfrit Krudt eller 5 k g af ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer skal 
Forsenderen, saafremt Politiet ikke paa Grund af særegne Omstændigheder skulle 
finde en kortere Anmeldelsesfrist tilstrækkelig, senest 1 Dage for Forsendelsen 
anmelde for Politiet (i Thorshavn og Sydstromo til Landfogden og ellers til ved
kommende Sysselmand) med Angivelse af Afsendelsesti den, den V ej, som agtes 
fulgt, Mængden, Vognenes Antal, Bestemmelsesstedet, Afsendernes, Forsendernes 
og Modtagernes Navne samt, íor saa vidt Transporten skal ske ad Vandvej, det eller 
de ti! Transporten bestemte Fartojer. Politiet kan forlange Afsendelsestiden for
andret, og for saa vidt der gives flere Veje, bestemme, hvilken af disse Transpor
ten skul folge; d?t kan fastsætte, paa hvilke Steder der skal lages Nattekvarter, og  
hvor stort Vagtholdet om Natten skal være; det skal í betimelig Tid meddele Po
litiet i de Jurisdiktioner, Transporten kommer til at passere, fornoden Underret
ning.

13 S j >rængsloffer, som ikke henhore til de i § 1 angivne Undtagelser, maa ikke 
fiires med Transportmidler, som samtidig befordre Passagerer.

14 Findes der i strandet Skib Sprængstoffer, sotn ikke henhore til de i § 1 an
givne Undtagelser, skal Bjergningen af de nævnte Stoffer foregaa i nærmest mulige 
Overensstemmelse med de i denne Anordning givne Forskrifter,

15 Bestemmelserne i denne Anordning komme ikke til Anvendelse paa de Trans
porter af Sprængstoffer, der ske under Mililæretaternes Ansvar og Ledelse, og ej 
heller paa Transporter, der ske som Postforsendelser.
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Soafremt det maatte vise sig nodvendigt, kon Amtmanden1) i enkelte Tilfælde 
dispensere fra Besteunmelserne i denne Anordning.

10 Nærværende Anordning træder i Kraft den 1. Januar n. A.

13. Nov. ANORDNINC (NR. 253) HVORVED LOV NR. 137 AF 8. JUNI 
1912 OM STRAF FOR BRUG AF URIGTIG VAREBETECNELSE M. M. S Æ T 
TES I KRAFT PAA FÆRØERNE MED V ISSE  LEM PELSER. Til 3 7, 1ste Stykke 
fðjes: »E j heller maa en handlende holde mere end 2 offentlige Auktioner om 
Aaret.«

7. Dec. BEK. (.NR. 283) FOR FÆ RØ ERN E ANC. DENATURERING AF 
SP IR IT U S.2) I Henhold til den Justitsministeriet ved § 1, Nr. 5, i Lov Nr. \6 for 
Færoerne af 7de Marts d. A. om Forandring i forskellige Skatter og Afgifter3) 
og ved § 3 i ollerhojeste Anordning af 6te d. M. indeholdende nærmere Bestem
melser i Henhold lil 5 25. 2del Stykke, i Lov Nr. 99 for Færoerne af 10de Maj 
d. A.'1) om Handel med og Udskænkning aif 'berusende Drikke, meddelte Bemyn
digelse fastsættes det herved, at den i anforte Lov og Anordning ommeldte Dena
turering af Spiritus skal foregaa under det danske Toldvæsens Kontrol og i Over
ensstemmelse med de deUe til enhver Tid givne Instruktioner angaaende fuld
stændig Denaturering af Spiritus eller Denaturering af Hospitalsprit. Ifvor Told
væsenet af en eller anden Grund er ude af Stand lil at meddele Attest om en fore
tagen Denaturering, tillades ikke desmindre afgiftsfri lndforsel til Færoerne paa 
Betingelse af, at Afsenderen har afgivet Forsikring paa Tro og Love om, at det 
paagældende Parti er fuldstændig denatureret Spiritus, og al Toldsedlen har er
holdt Paalegning om, ot en saadan Forsikring er afgiven og af Toldopsynet skiinnes 
rigtig. Nærværende Bekendt-gorelse træder i Kraft den 1ste Januar 1913, fra hvil
ket Tidspunkt ophæves saavel Justitsministeriets Bekendtgorelse af 21de Au
gust 1908 i den under 29de April 1911 bekendtgjorle ændrede Affattelse som Justits
ministeriets Bekendtgorelse af 19de Juni d, A.

13. Febr. 1913 BEK. (NR. 21) ANC. DELING AF SUDERØ PRÆ STEGÆ LD  
BLANDT FÆRØERNE. Suderb Præstegæld deles i tvende selvstændige Præstegæld, 
Sudero nordre og Suderó sondre Præstegæld, saaledes at Delingen træder i Kraft 
fra den Dag, da den Mand, der beskikkes til Sognepræst for Suderb sondre Præste
gæld, tiltræder dette Embede, og Frodebo, Kvalbó og Famien Sogne med de dertil 
horende Kirker fra samme Dag at regne henlægges under Suderb nordre Præste
gæld, medens Sumbíi, Vaag og Porkere5) Sogne med de dertil horende Kirker 
henlægges under Sudero sondre Præstegæld.

29. April LOV (NR. 101) OM H JÆ LPEK A SSER. (Se Anordning Nr. II 
af 25. Februar 1911).

29. April —  LOV (NR. 127) OM ANLÆG AF HAVNE M. V. PAA FÆ R- 
ØERNE,6)

1 Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at lade anlægge en Havn 
ved Thorshavn. Af Udgifterne, der er anslaaede tii 2.070.000, afholder Statskas-en
1-5, Thorshavns Kommune 1/5.

Anlægget udfores saaledes, at der fórst bygges en Dækmole. Efter dennes Fuld

*) Nu Lnnds^tyret.
2) J fr . raidl. Best. Nr. 4 a f  7. Feiir. 1911 o*: Bek Nr. 5  nf s. II.
s ) J f r .  Lnv Nr. 23, a f 1], Febr, 1950.
4) J f r .  nu Lov Nr, 115 of 4. A pril 1928.
s ) V ed Ju stitsm in isteriets Skrivelse of IB, M art? 1920 er P orkere Sogn delt i P ork ere Oj? 

I lo w  Sngtie.
u) Som p'mlrcl ved Lrtv Nr, 510 af 5, D n . 1921 op Lov Nr. 125 nf 5. Juni 1927
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1913 29. April

forelsc kan efter Ministerens Bestemtnebe foretages Bygning af en Anlægskaj, 
V eje m, v.. saaledes al det i forste Stykke nævnte Belob ikke overskrides.

Ministeren for offentlige Arbejder fastsætter de nærmere Bestemmelser om Hav
nens Benyttelse og Bestyrelse samt om Opkrævning af Havneafgifter, der ligesom 
ved de andre Statshavne i Kongeriget indgaar i Statskassen.

Saafremt Thorshavns Kommune maatte onske det, kan Havnen straks ved dens 
Fuldforelse eller eventualt senere overgaa til Kommunen som kommunal Havn,1) dog 
i sidstnævnte Tilfælde kun paa Betingelse af, at Kommunen refunderer Staten de 
eventuelle Underskud ved Havnens aarlige Drift, samt at Kommunen forpligter sig 
til nt vedligeholde Havnen forsvarligt efter Ministerens nærmere Bestemmelse.

2 Til folgende Anlæg: a, En Kaj ived Trangisvaa,ar, unslaaet Udgift 311,000 Kr,, 
b. En Havn ved Skopen, anslaaet Udgiít 192,500 Kr., c. En Pier ved Sorvaag, 
anslaaet l'dgifl 13,200 Kr., d. En Havn eller Daikmole ved Mídvaag, eventuelt 
i Forbindelse med en Pier í Sundevaag, anslaaet Udgift 231,000 Kr., samt e. En 
Dækmole ved Kvivig, anslaaet Udgift 22,000 Kr., allsaa en samlet Overslagssum 
af 799,700 Kr., kan af Statskassen lilskydes Bidrag svarende lil af de lil de 
enkelte Anlæg medgaaende Udgifter under Forudsætning af, at den resierende 
Femledel af Udgifterne tilvejebringes paa anden Maade.

For sidstnævnte Belóbs Vedkommende staar Statskassen derhos i Forskud saalc- 
de% ut BeJobet vil være at refundere denne, eílerhaanden som hvert enkelt Anlu^j 
er bragl til Afslutning.

Slatskassen deltager kun i Daikning af Overskridel-er uf de i denne Paragraf 
for hvert Anlæg fa-tsatie Belob, dersom Overskridelserne hidrorer fra Forandrin
ger elle Udvidelser, som efter Arbejdets Paabegyndebe har vist sig nodvendige 
efler Forhandling mellem Ministeriet for offentlige Arbejder og de jiuagældende 
Kommuner, og kun med 4 5 af det for hvert Anlæg overskydende.

Disse Havne- og Moleanlaig skal være kommunale og skal under Lagtingets 
Tilsyn vedligeholdes forsvarligt uf de puagældende Kommuner. Lagtinget er over
for Staten ansvarlig for, al vedkommende kommunale Styrelser ikke forsommer 
deres Vedligeboldelsespligt. Havnenes (Molernes) indtægter og Udgifter skal hol
des adíktlle fru Kommunernes almindelige Kusser; deres Midler kan kun anvendes 
til bedsie íor dem selv. Ministeren íor offentlige Arbejder kan efter al haive ind
hentet Lagtingets Betænkning íasLsastte de nærmere Regler for Havnenes og Moler
nes Forvaltning, bl. a. indeholdende de fornodne Bestemmelser om Lagtingets Til
syn med deres forsvarlige Drifl og Vedligeholdelse.

3 For saa vidl ikke alle dc i §■§ 1— 2 nævnte Anlæg maatte komme til Udforelse, 
elter de anslouede Udgifter ik'ke maatte medgaa, vil der indenfor del derved for 
Slulen besparede Beliib kunne ydes Statstilskud til Anlæggel af en Pier ved Vaag 
i samme Forhold og paa summe Vilkaar som rved de i § 2 omhundlede Anlæg.

4 Til DaJtning af Udgiflerne ved Anlægget uf cn Vej fru Skopen lil Sand paa 
Sando med en Arm til Trodum, der er anslaaet lil 50,000 Kr., kan af Statskassen 
tilskydes el Bidrag svarende lil aí Anlægsudgifterne under Forudsætning af, 
al den resierende Femtedel af Udgifterne lilvcjebringes paa anden Maade.

5 Del overdrage.« Ministeren for offentlige Arbejder efler derom af Lagtinget 
afgiven Erklæring at træffe Bestemmelse om, i hvilken Rækkefolge de i §§ 2 og I 
og eventuelt § 3 omhandlede Anlæg vil være at bringe UJ Udforelse, ídel der 
herved hoídes for Øje, at Statskassens Tilskud til de paagældende Anlægs T il
vejebringelse er begrænset lil ^  af det samlede Belob líor de í §§ 2 og I anslaaede 
Anlægsudgifter.

<! De Belob, der i Henhold til § 1, 2det Stykke vil være al udrede af Slntskassen 
Lil Kaj- og Vejunlæg m. v., fordeles over Finansaarene 1927— 28— 29. I Finans- 
aarel 1927 - 28 vil der kunne anvendes indti! 465,000 Kr.

7 Færo Amtskommune indeMaar over for Staten for Tilvejebringelsen af Femlc-

>) Hu'-nen er nit kommuna>
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delen af Anlægsudgiflerne ved samtlige de under §§ 1— 'I nævnte Anlæg.
Benyttelsen af de i §§ 2 og 3 ommeldle Havne- og Broanlæg sker i Henhold 

lit Takster, der for et Tidsrum af 5 Aar ad Gangen approberes af Ministeren for 
offentlige Arbejder.1) Saafroml den i 1ste Stykke nævnte Femtedel ikke ved ved
kommende Anlægs Afslutning maaUe blive refunderet Slalen, og Færii Amtskom
mune ikke jnaatte være i Stand til at tilvejebringe de paagældende Bolob, skal 
disse belragtes som Laan, ydet vedkommende Kommune af Staten, soaledes at 
Luanet forrentes og afdrages med en fast aarlig Ydelse af 7 pCl., hvoraf \í> pCl. 
under Nationalbankens lil enhver Tid gældende Diskonto, dog ikke udover 6  pGt., 
beregnes som Hente. Færo Amtskommune indeslaar ligeledes overfor Slaten for 
Erlæggelsen af Hente af og Afdrag paa disse Laan.

S I Anledning af Anlægget af den i § 1 omhandlede Statshavn ved Thorsha\n 
med derlil horende Vejanlæg, kan der kræves Afstaaelse af Grunde, Baamaterialier 
m. v. i det Omfang, som af Ministeren for offentlige Arbejder anses for nødven
digt.

Havne- og Vejanlæggene i Thorshavn belinges af, at de paagældende Grunde 
afstaas vederlagsfri,L til Havnen, hvad enten de tilhorer Thorshavn Kommune eller 
maa erhverves af denne ved Ekspropriation efler Reglerne i nedennævnte Lov.

Statens Tilskud til de i §§ 2, 3 og 4  nævnle Anlæg belinges af, al de Grunde, 
der er nodvendige for Anlæggenes Gennemfðrelse, stilles saaledes ti) Disposition, 
at Udgifterne liJ deres Erhvervelse ikke indgaar i de Summer, hvoraf Staten 
udreder 4/r,, For saa vidt tvungen Afstaaelse skulde vise sig fornoden til noget 
af de i denne Lov omhandlede Anlæg, kon saadan finde Sted efter Reglerne i 
Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 om Forpligtelse til Jords Afgivelse til offentlige Veje, 
Havne og Landingssteder samt lil offentlige Skoler paa Færoerne.

29. April 1913. —  LOV (NR. 143) OM A RBEJD E I FABRIKKER M. V. (se 
Anordn. Nr. 308 af 23. Juli 1923).

27. Sept. 1913. —  BEK. (NR. 321) OM ÆNDRINGER I DEN AF JU ST IT S
M IN ISTERIET UNDER 23. MAJ 1882 STA D FÆ STED E SUNDHEDSVEDTÆGT 
FOR THORSHAVN. (Indfojel i denne).

18. Okl, 1913. —  BEK. (NR. 325) om Ændringer i den af Justitsministeriet 
under 20. Juli 1906 stadfæstede Vedtægi for Benyttelse af Vand fra Thorshavns 
Vandværk. (Indfojet i denne),

18. Okt. 1913. —  BEK. (NR. 326) OM HAVNEREGLEMENT FOR KONGS- 
HAV!\ (Sknalefjord).

1 TiJ Havnen »Kongshavn« bliver at henregne Farvandet indenfor en Linie 
mellem Sjov Kirke (paa Strænder) og en ved Stranden paa Glibre (ca. 300 m 
nord for Gjoven) anbragt hvid Slenvarde.

2‘- )  Ethvert Fartoj, der indkommer i Havnen, skal med nedennævnte Undtagel
ser, hvad enten det er bestuvet med Gods, ballastet eller tomt, betale i Havneaf
gift 10 Øre for hver Registerton af Skibets Drægtighed. Samme Afgift betales 
af Skibe, der ankre paa Reden (indenTor en Linie mellem Spidsen af Raklanga 
og Toftefyr), for saa vidt de fra Land indtage eller lil Land afskibe Varer. (De 
andre Paragraffer udelades som værende af lignende Indhold som §■§ 2 — 15 i 
Bek. 29. Jan, 1909 Reglem. for Sórvaag).

18. Oku 1913. —  JU ST. SK R. om, al Justitsministeriet har bifaldet en af Fær
oernes Lagling gjort Indstilling om, at Bygden Kvalvig paa Syderii fremtidig maa 
hedde Sandvig (Sandvik).

1) Nu aí Lnmkslyrel.
2)  Som  o;n<lri;t ved B tk . a f H. Dec. 1931.
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13. Nov. 1913. —  BEK. (NR. 361) OM HAVNEREGLEMENT FOR FUGLE
FJORD.

11) Til Havnen Fugleíjord bliver al henregne Fanvandel indenfor en Linie mel
lem EnniS paa Øst&iden og Toflanes paa Vestsiden af Fjorden. 1 den De! af Hav
nen, som ligger indenfor en Linie mellem Kirkjuryggsá paa Østsiden og Ringiu 
paa Vestsiden, er det forbudt at fortoje eller opankre Farlojer, medmindre Havne
bestyrelsen har meddelt vedkommende TilladeUe dertil og givet den i saa Hen
seende fornodne Anvisning. Den sidstnævnte Linie vil nærmere være at betegne 
ved lo gronne Lys paa Østsiden af Fjorden ved Kirkjuryggsá. (De andre Para
graffer udelades som værende af lign. Indhold som Bek. Nr. 7 af 29. Januar 1909.)

25. Febr. 1914  —  ANORDN. (NR. 4 1 ), HVORVED LOV NR. 101 AF 29. 
A PRIL 1913 OM H JÆ LPEKA SSER SÆ T T E S 1 KRAFT PAA FÆRØERNE.

I Henhold til den Regeringen ved § 16 i Lov Nr. 101 af 29de April 1913 om 
Hjælpekasser derlil meddelte Bemyndigelse sættes bemeldle Lov herved i Kraft 
paa Færoerne med de Lempelser, som ifolge disse Øers særlige Forhold findes 
hensigtsmæssige, idet V i samtidig til Lettelse ved Brugen aí Loven vil have bekendt
gjort folgende Optryk af samme i den Affattelse, i hvilken den sættes i Kraít paa 
Færoerne. Lov a j 29. April 1913 om Hjælpekasser skal herefter være gældende 
paa Færoerne í folgende Skikkelse:

1 De ved § 13 i Lov Nr. 97 aí 10. April 1895 om Faltigvæsenet paa Færoerne 
stiftede kommunale Underslotlebeskasser ophæves fra 1. Oktober 1911 at regne, 
og der oprettes i hvert Sogn en Hjælpekasse.

2 De Midler, som ejes af den kommunale Undersloltelseskasse, overgaar lil Sog
nets Hjælpekasse.

3 I Hjælpekassen indgaar de Indtægter, der íor Tiden i Henhold lil Lov, Anord
ning eller prival Villiebestemmelse tilflyder Understottelseskasserne. Ethvert For- 
standerskab kan uden Samiykke af Luglinget yde Bidrag til Sognets Hjælpekasse.

4 Hjælpekassens Opgave er midlertidig ut slotte værdige trængende, som har fast 
Ophold indenfor vedkommende Kasses Omraade og ikke nyder Faltigunderslotlelse, 
i deres Bestræbelser for at ernære sig uden Hjælp af Faltigvæsenet. Fatlighjælp, 
der er ydet en gift Mand paa Grund aí forskyldt eller uforskyldt Trang, skal ikke 
efter Ægteskabets Ophor have i Medfor, at hans Enke eller fraskilte Hustru udeluk
kes fra Understøttelse aí Hjælpekassen,

Tidligere modtagen Fattighjælp udelukker ikke fra Understottelse af Hjælpekas
sen, naar der er hengaaet mindsl tre Maaneder efter Fattighjælpens Ophor.

Rejseunderstoltelse af Hjælpekassen maa ikke ydes, medmindre det forinden er 
godtgjort, at der er sikret den paugældertde mere end rent forelobigt Arbejde eller 
Udkomme paa anden Vis paa Ankomststedet.

Understottelse maa ikke ydes til Personer, der oppebærer Alderdomsunderstot- 
telse-’ ) af det offentlige.

Hjælpekasserne maa ikke paalage sig Udgifter lil trængende í en Kommune, hvis 
disse Udgifter kan afholdes af Kommunekassen uden Fattighjælps Virkning íor 
Modtageren.

Understottelse aí Hjælpekassen ydes efter SkiSii i hvert enkelt Tilfælde.
5 For saa vidt en Person, der opholder sig udenfor sit Forsorgelsesdistrikt, in

denfor et samlet Tidsrum uí 3 Maaneder uf sit Opholdssogns Hjælpekasse har mod
taget Hjælp lil et Belob af mindst 15 Kr., betragtes hans Erhvervelse af Forsor- 
gelsesrel i Opholdssognet som hvilende i 3 Maaneder fra del Tidspunkt at regne, 
da Hjælpen udgjorde íornævnle Belob.

For saa vidt en Person, efter nærværende Anordnings Ikrafttræden, forinden sit 
fyldte 55de Aar indenfor et samlet Tidsrum af 18 Maaneder a í Hjælpekassen har

Som  æ ndret ved B e k . 7. A pril 1926. A ngsttcnde Havne- og flro tak sler sc  Kurnig. N r 9 
al I. M arls 1952.

* )  Nu A ldersrenle.
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modtaget Underst o tlelse Lil Belíib al i all 180 Kr. eller derover, kan der, naar ikke 
særlige Forhold laler derfor, ikke inden el Aar Ira Udlobel af del Tidsrum, for 
hvilket Understottelse er beregnet, paany lilstaas den paagældende Person Hjælp 
af Kassens Midler.

6 Hjælpekassen beslyres i Thorshavn af Byraadel og ellers ordentligvis af Sogne
kommissionen; i Sogne, der udgor særskilte Kommuner, og hvor der ingen Sogne* 
kommission findes, af Kommunens Forstnnderskab. Uddelingen af Understøttel
serne forelages af de nævnte Myndigheder i Forbindelse med vedkommende Sogne
præst,

Naar der fra en Kommunes Bestyrelse fremkommer Begæring derom, kan Ju 
stitsministeriet efter Laglingets Indstilling bestemme, at en Hjælpekasse skal be
styres af en særlig Bestyrelse paa míndst 3 Medlemmer. Denne Beslyrelse væl
ges efter de samme Regler, som gælder ved kommunale Valg, og Valgel gælder 
for 4  Aar. 1 en Bestyrelse, hvis Medlemsantal er mindre end 20, kan hverken Mand 
eller Hustru eller beslægtede i op- og nedstigende Linie samtidig være Medlem
mer.

7 Hjælpekassens samlede Bestyrelse er ansvarlig for de Kapitaler og ovrige Ak
tiver, der tilhorer Kassen, Kassens Værdipapirer forsynes med Paalegning om, at 
der kun kan raades over samme af den samlede Beslyrelse.

Hvor Hjælpekassen har en særiig Bestyrelse, bestemmer denne selv sin Forret
ningsgang og vælger sin Formand for et Aar ad Gangen, hvorhos den er berettiget 
til imed det kommunale Raads S am lykke af Kassens Midler al aifliolde -mjndre Ud
gifter ti! Administration og Organisalionsojemed.

8 Hjælpekassens Regnskabsaar er Kommunens. Hjælpekassens Beslyrelse af- 
falter et specificeret Regnskab for del forlðbne Regnskabsaar og skal, for saa vidl 
der er en særlig Bestyrelse, afgive delle, bilagt med Kvitteringer fra de understot
tede, til Kommunens Forstanderskab inden 1. December, Af Regnskabet, der affat
tes efter et af Indenrigsministeriet udarbejdet Skema, skal fremgaa, til hvilke Per
soner Understottelsen er ydet, Slorrelsen og Varigheden a l hver enkelt Under- 
stollelse og, hvor særlige Forhold har foreligget, tillige Grunden lil dens Ydelse. 
Regnskabet skal være ledsaget af el Uddrag af samme, der ikke maa meddele Op
lysning om Navnet paa nogen understottel, og af en Beretning om Kassens Virk
somhed i det paagældende Aar. Er Forstanderskabel selv Bestyrer af Kassen, 
affatter det Regnskabet, Uddraget af delte og Beretningen paa samme Maade, dog 
forsi paa samme Tid som Kommunens Regnskab. Regnskaberne for Hjælpekasserne 
revideres og decideres paa samme Maade som Kommunens Regnskab, dog al De
cisionen Foregaar for lukkede Dore. Samtidig med, at Kommunens Regnskab frem
lægges til Eftersyn for Sognets Beboere, bor ogsaa det ovennævnte Uddrag af Hjælpe
kassens Regnskab og Beretning om dens Virksomhed fremlægges,

9 Saafreml Byraadet i Thorshavn eller et Forstanderskab i et Regnskabsaar har 
ydet direkte Pengebidrag lil en eller flere Hjælpekasser, er vedkommende Kom
mune berettiget lil at kræve saadanne Bidrag erstattede med en efter Bidraget 
afpassel forholdsvis Andel i del Belob, som aarlig bliver at slille til Ruadighed af 
Slatskassen i nævnte Øjemed, dog saaledes at ingen Kommune af Statskassen kan 
oppebære mere end Trediedelen af del Tilskud, der af Kommunekassen er ydet 
Hjælpekassen.

10 Enhver Kommune, der vil opnaa del i § 9 omtalle Stutslilslnid, indsender til 
Amlet snarest mulig efler Ilegnskabsaarets Udlob vedkommende Kassers Kvitte
ringer for de af dem modtagne Kommunetilskud. Amtet indbereller derefter tij In 
denrigsministeriet, hvad der ttf hver enkelt Kommune er anvendt i dette Øjemed,

21. April — LOV (NR. 87) OM EM BED SLÆ GEVÆ SEN ETS ORDNING (se An
ordning k Oktober 1919).
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13. Juni —  LOV (NIL 12G) OM JORDEM ODEKVÆ SENET. {Se Anordn. 11. 
Febr. 1920).

26. Nov. —  JU STITSM . SKR. ANG. BEVARING OG FREDNING AF FORTIDS
LEVN IN G ER ------------- at de for den ovrige Del aí kongeriget gældende Regler om
Bevaring og Fredning af Fortidslevninger ogsaa er gældende paa Færoerne,11 dog 
med den Ændring, at N, L, 5— 9— 3 til 6 træder i Stedet for D. L. 5— 9 3, hvoraf 
fíilger, at den Godtgorelse, som i Henhold lil Plakat 7. August 1752 udbetales for 
Oldsager, der indlemmes i Nationalmuseet, udbetales lil de efter N. L. 5— 9 3 til 6, 
sammenholdt med nævnte Plakat, berettigede.

23. Febr. 1915 — K. U. M. SKR., ang. UDDELING AF BEVII LUNGER TIL I 
DERSTØ TTELSE AF FÆ RIN GER T IL  UDDANNELSE PAA ET SEM IN A RII M
I DET ØVRIGE K O N G ERIG E.------------- Fremgangsmaaden % il herefter blhe den,
ul Direktionen hveri Aar i Begyndelsen af April Maaned ^ed Bekendtgorelse i den 
sledlige ■offentlige Avis indkalder Ansogntnger og med sin Indstilling indsender 
disse l!l Ministeriet, som derefter træffer Bestemmelse om Belobets Fordeling. \ ed 
Valget mellem Ansogerne loges særligl Hensyn lil tidligere Uddannelse; itnri'rt 
lages el vist Hensyn lil dem, der tidligere har faaet Understottelse af den herom- 
handlede Bevilling og soger Understottelse fornyet til Fortsættelse af Studier. For 
al kunne komme i Betragtning maa Ansogerne afgive Erklæring om, at de efter 
endt Seminarieuddannelse agler at soge Ansættelse paa Færoerne. Underslollelser- 
nes Anlal og Storrelse er ikke forud bestemt, men fastsættes under Hen yn til. 
hvor mange kvalificerede Ansogcre der har meldt sig. Der vil derhos saavel for de 
Ansogere, der endnu ikke har paabegyndt deres Seminarieuddannelse, som for de 
Ansiigere, der all er optagne paa Seminarier i Kongeriget, blive knytlel den Be
tingelse til derf endelige Tildeling af disse UnderstotleUer, at \ edkommende læstaar 
henholdsvis Optagelsesprøven, Oprykningsproven til 2den Klasse og Eksa
mens 1ste Del med el tilfredsstillende Resultat, foruden at der for deres vedkom
mende, der allerede er Elever paa et herværende Seminarium, maa kræves en god 
Anbefaling fra vedkommende Seminarieforstander. Understøttelserne vil være al 
udbetale de paagældende med Halvdelen aed Undervisningsaarets Begyndelse og med 
Resten efter et halvt Aars Forlob.

(G e js t . R esk r.)

10. Maj LOV (NR. 119) OM ANERKENDTE SYGEKASSER (se Au. 59 af
21. Febr. 1930).

11, Juli KGL. STA D FÆ STELSE (NR. 89 ), udfærdiget gennem Justitsministe
riet PAA FUNDATS FOR KUNSTDREJER W. M. DERES LEGAT. I Henhold 
li! Testamente, oprettet den 20de April 1910 af Kunsldrejer Wenceslaus Marius 
Debes af Thorshavn, med Kodicil af 28de September 1911, har vi undertegnede 
Landfoged paa Færoerne, Fr, Vest og Sognepræst til Sydslromo Præstegæld, J .  Dahl, 
under Forventning af kongelig Konfirmation, oprettet saalydende Fundats, 1. Le
gatets Navn er »Wenceslaus Marius Debes’ Legat«. 2. Legatets Formue iiestaar af:
a. En Husejendom i Thorshavn med Kæld og tilhorende Grundslykke, under Skiftet 
efter Lega tsti f leren, vurderet til 1.580 Kr, b. Legatstifterens ovrige Formue, der an
tages ved Skiflets Afslutning at ville .blive udlagt med ta, 30.000 Kr. -í. Den Lega
tet tilhorende Husejendom indrettes Lil 2 Friboliger, hver til een Person, jfr, dog 
§ 6, 3die Afsnit, saaledes at hver Person faar sin Lejlighed og sin Del uf Kælderen.
I. Legatets Kapital skal anbringes efler de lil enhver Tid for Anbringelsen af umyn
diges Midler gældende Regler. Legalels Pengeeffekter forsynes med Forbudspaateg- 
ning af Amtmanden over Færoerne. Kredilforeningsobligationer o. I. noteres i ved
kommende Instituts Roger som lilhorende Legatet. 5. Af Kapitalrenten udredes 
forsi Administrationsudgifter, derunder Bestyrelsens Honorar, Skatter og Afgifter 
samt Assurance af Husejendommen, samt de lil dennes Vedligeholdelse fornodne

l)  Dette ansæa ik t  jpaajjæidtítKie Lngtingstidvalg for tvivlsomt.
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Belob. Til Forogels-e uf Kapitalen henlæ^es dernæst aarlig 10 pCl. af den hele i 
AareU Lob indvundne Rente, Der udbetales dernæst et Legatbelob paa 100 Kr. 
aarlig til hver aí de to Fribolig nydende Personer. Del overskydende udbetales i 
Legatbelob af 50 Kr. aarlig, dog at Portionernes Antal ikke sættes hojere, end hvad 
Legatet med Sikkerhed skonnes stadig al kunne bære uden Formindskel-e af Kapi
talen. Hvad der herefter, eller fordi der ikke melder sig et tilstrækkeligt Antal kva
lificerede An^opere, maatte blive tilovers, lægges lil Kapitalen. Dette gælder lice- 
ledes, hvad der maatte ind\indes ved Indkob af Obligationer under pari. Legatbelob, 
der Í over 2 Aar fra Forfaldsdag har henstaaet uhævede, skal af Bestyrelsen kunne 
inddrages til Forogelse af Kapitalen. 6. Fribolig og Legatbelob kan alene tillægges 
værdige -trængende Enker og Enkemænd eller ugifte Kvinder og Mænd,* for at 
komme i Betragtning maa vedkommende være over 50 Aar gammel. Fraskilte 
kan ikke komme i Betragtning. Fortrinaberettigede er Descendenter af Ane Eli
sabeth Nyholm- i hendes Ægteskab med Handelsforvalter Samuel Hanimers- 
hairnb og Descendenter efter Laugmand Hans Debes og Hustru Raohel, 
fodt Weiihe. Over disse Slægter lader Bestyrelsen paa Legatets Be
kostning udarbejde Stamtavler, der med 10 Aars Mellemrum, saa vidl 
muligt, fores til Dato. Friboligerne med de dertil knyttede Legatportioner tillægges 
forste Gang, den ene Adda Cathrine Debes, og den anden Tomrer Christian Marius 
Ghristiansen og Hustru Johanne Marie Auguslina Christiansen, saa længe de begge 
eller en af dem er i Live. Disse Personer, der ved Legatsli fterens Testamente er sær
lig indsatte, bevarer Betten for Livslid, uanset om de ikke opfylder de for Nydel
sen í Almindelighed gældende Betingelser, bortset fra den i denne Paragraf, ðle 
Stk., 2det Punktum, fastsatte. Legatportionerne er strengt personlige; som Folge 
haraf er de fri tagne for enhver som helst Forfølgning fra Legalnydernes Kreditorers 
Side, saa længe de endnu henstaar uhævede. Fribolig og Legatbelob tillægges de 
paagældende for Livstid, men bortfalder, saafremt Nyderen ophorer at opfylde de 
foran angivne Betingelser for Adgang til Legatet. Retten til Fribolig og dertil bo
rende Legatportion bortfalder desuden, naar en Nyder i væsentlig Grad undlader at 
opfylde de Bestemmelser, som Bestyrelsen af Ordens og Sommelighedshensyn maatte 
træffe, eller ikke personlig benytter Friboligen. Sporgsmaal. om hvorvidt en An«oger 
kan anses for at opfylde Betingelserne for at opnaa Legatet, samt en Nyder Betin
gelserne for vedblivende at nyde det, saavel som ethvert Sporgsmaal om, hvem der 
henholdsvis blandt fortrinsberetligede og ikke-fortrinsberettigede Ansogere bor fore
trækkes, afgores endeligt af Bestyrelsen, 7. Ansogninger om Legatportioner indkal
des ved Bekendtgordse med rundeligt Varsel i Berlingske Tidende og den for offent
lige BekendtgorUer paa Færoerne autoriserede Avis. 8. Legatet bestyres af Land
fogden paa Færoerne og Sognepræsten til Sydslromii Præstegæld, saaledes at forsl- 
nævnte er Kasserer for Legatet og besorger al Regnskabsførelse og Korrespondance. 
I Tilfælde af Meningsforskel mellem Bestyrelsens Medlemmer afgores Sporgsmoalet 
af Amtmanden over Færoerne. Hvert af Bestyrelsens Medlemmer oppebærer et aar- 
ligt Honorar af 50 Kr. 9. Det paahviler Bestyrelsen at fore Forhandlingsprotokol, 
en Kassebog, en Hovedbog med Konti for Legatets Kapital saml for hver af Legat
nyderne, og endelig en Fortegnelse over Legatets Aktiver, hvilke Protokoller autori
seres af Amtmanden over Færoerne. Der foretages mindst een Gang aarlig Kasse
eftersyn af denne. 10. Regnskabsaaret er Kalenderaarel. Legatportionerne udbeta
les med Halvdelen 1ste April og Halvdelen hver 1ste Oktober, henholdsvis Aarels 
lsle og Aarets 2det Halvaar. Afgaar en Legatnyder ved Doden, forinden Portio
nen for det Halvaar, i hvilket Dodsfaldet finder Sted, er ham udbetalt, udbetales 
denne Portion til hans Bo som Begravelseshjælp. Over Legatets Indtægter og Ud
gifter aflægger Bestyrelsen aarligl, inden det paafolgende Aars lsle Marts, Regn
skab til Amtmanden over Færoerne, ledsaget af Kap i tal-Regnskab for Legatets For
mue. Regnskabet revideres ved en af Amtmanden antagen R evisor mod et Honorar, 
hvis Størrelse fastsættes af Amtmanden; Regnskabet decideres af Amtmanden. 11. Le
gatet kan træde i Virksomhed fra lsle Januar 1915,
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2. August K. U. M. SK R. ang. HVORVIDT EN LÆ RERIN DE MED EKSA
MEN FRA FÆ RØERNES SEMINARIUM KAN BETRAGTES SOM KVAL1FICE 
RET ANSØCER T IL  ET FORSKOLELÆ RERIN DEEM BEDE I DET EGENTLIGE 
KONGERIGE, ] Skrivelse af 11. f. M. har Direktionen i Anledning af, at en 
Lærerinde fra Færoerne med Eksamen fra Færoernes Seminarium har meldi sig 
som Ansoger lil et Forskolelærerindeembede i Provstiel, forespurgt, om hun med 
den nævníe Eksamen kan betragtes som kvalificeret Ansoger lil et Embede i del 
egentlige Kongerige, samt om der, bvis hun blev indslillet, maatte kunne forventes 
Bemyndigelse for Direktionen til al ansætte hende. I Anledning heraf skal man 
ijenstlig melde til behagelig Efterretning, at den paagældende ikke kan betragtes 
som kvalificeret Ansoger til det omhandlede Embede, og al det ikke, medmindre 
ganske særlige Omstændigheder maatte foreligge, kan forventes, al Ministeriet vil 
bemyndige Direktionen lil at ansætte hende.

{Gejst. Reskr.)

25. Febr. 1916 LOV (NR, \S) OM FORANDRET A FFA TTELSE AF § 72 
I FATTIGLOVEN AF 1895 M. V„ jfr . Fattigloven af 10. April 1895 § 18, Nolen.

11. April LOV (NR. 90) OM RETTENS PLEJE. (Se Lav for Færoerne Nr. 171 
at 11. Maj 1935 om Rettens P le je).

19. April KGL. STA D FÆ STELSE (NR. 58 ), udfærdigel gennem Justitsmini
steriet PAA FUNDATS FOR VICEKONSl L, KØBMAND JOHANNES HANSEN 
OG HUSTRUS, Belzy Elkin Adelaide, fodt Sommers LEGAT for værdige træn
gende Kvinder i Thorshavn, 1. Af en Kapiíal paa ca. 9.700 Kr, oprettes et Legat, 
der bærer Navnet: Vicekonsul, Johannes Hansen -og Hustrus Betzy Elkin Adelaide 
Hansen, fiidl Sommers, Legat for værdige trængende Kvinder i Thorshavn. 2. Lega
lel bestyres af Thorshavns Byraad, der drager Omsorg for, at Legatets Akliver 
forsynes med Prohibitivpaategning af Færo Amt. Legalels Kapital fruglbargores 
efler de Regler, der gælder for Anbringelse af umyndiges Midler. 3, Legatets Ind
tægter deles i Portioner paa 50 Kr., der udbetales halvaarlig med 25 Kr. hver Isle 
Juli og 1ste Januar, og gives lil værdige trængende gifle eller ugifle Kvinder uf 
Thorshavn, som er over 50 Aar og horer til Folkekirken, blandt saadanne skal 
de Kvinder íorst komme i Beiragining, som har været i Legatslifternes Tjeneste. 
Legatportionerne tildeles vedkommende paa Livstid, dog saaledes, at Legatbesty
relsen, hvis Modtagerindens okonomiske Forhold bliver i væsentlig Grad forbed
rede, saaledes at hun, bortset fra Legatet, ikke længere kan kaldes trængende, 
skal kunne fratage hende Legatel efler et Aors forudgaaende Tilkendegivelse heroin 
til en af de nævnte Terminer. Den Del af Legatets Renter, der efler Uddelingen af 
de nævnte Porlioner paa 50 Kr. inaolte blive tilovers, laigges lil Legatets Kapilul, 
indtil Renten bliver tilstrækkelig stor lil Uddeling aif en ny Porlion paa 50 Kr. Skulde 
Renlerne of Legatets Formue et Aar ikke daikke Udgiflerne lil de 8 Legatportioner 
( 100 K r.), afkortes disse forholdsvis med et til del manglende svarende Beliib, dog 
ikke i mindre Dele end hele Kroner. 4 . Regnskab for Legatet og dets Anvendelse 
aflægges aarlig inden Udgangen af Marts Muaned for det foregaaende Kalender
aar, der revideres af Kommunens Revisor og decideres nf Færii Aml,

28. April LOV (NR. 126) OM OFFENTLIGT TILSKUD T IL  LÆGE- OC 
SYGEBEFORDRINGSKASSER PAA FÆRØERNE.

1 Statskassen udreder Halvdelen af Udgiflerne lil Befordring af Læge og Jorde
moder til Medlemmerne af de paa Færoerne værende Befordringskasser og deres 
hjemmeværende Born under 15 Aar samt Halvdelen af Udgifterne ved Beford
ring af de samme Personer i Anledning af Indlæggelse paa Sygehus, dog ikke ud
over 1 Kr. aarlig pr. Medlem, og kun for saa vidt vedkommende Medlem enlen er 
nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse eller senest 3 Maaneder efter Lovens 
Ikrafttræden eller, efter al en hans Hjembygd omfattende Sygekasse er blevet
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anerkendt, har naael en saadan Alder, ut han ikke kan blive nydende Sygekasse
medlem.*) .

2 -)  Den i § 1 ommeldle Stalsslotte tilkommer Befordringskasser i Bygder, hvor 
der er en anerkendt Sygekasse, som ikke er faglig begrænset, dog kun under For
udsætning af, at de omfatter i det mindste *J4 af samtlige nydende Sygekassemed
lemmer indenfor Befordringskassens Landomraade, og at de afholder samtlige Ud
gifter til Befordring af Læge eller Jordemoder udenfor den Bygd, hvor disse bor, 
samt til Befordring i Anledning af Indlæggelse [>aa Sygehus. Statsslolle kan derimod 
ikke ydes til Befordring af Læge og Jordemoder indenfor den Bygd, hvor disse bor. 
Vedtægterne for Befordringskasserne skal godkendes af Justitsministeren, der paa
ser, at de i dem indeholdte Regler stemmer overens med Vedtægterne for de Syge
kasser, til hvilke de er knyttet.

3 Medlemmer af Befordringskasser kan foruden de i § 1 omhandlede Personer 
ogsaa saadanne Personer blive, som ikke kan blive Sygekassemedlemmer paa Grund 
af Sygdom, eller af hvem del paa Grund af deres ringe okonomiske Evne ikke kan 
kræves, at de melder sig ind i Sygekassen; om denne sidste Betingelse er til Stede, 
afgores i Tvivlstilfælde af del i Lov om anerkendte Sygekasser af 12. April 1892 
§ 7, jfr . kgl. Anordning af 21. November 1893,3) ommeldte Udvalg under Rekurs 
lil Justitsministeren. For de t delte Slykke omhandlede Medlemmers Vedkommende 
udreder den Kommune, hvor den paagældende er bosat, det Staten iíiilge forun- 
stnaende Paragraffer paahvilende Bidrag, uden al det betragtes som Fattighjælp.

I Befordringskassernes Vedtægter kan der derhos optages en Bestemmelse om.al 
ogsaa Personer, der poa Grund af deres okonomiske Forhold ikke er berettiget lil 
at være Sygekassemedlemmer, kan blive Medlemmer aF Befordringskassen uden T il
skud fra Statskassen eller Kommunen mod i det mindste at betale dobbelt Kontin- 
geni.

4 En Beíordringskasses Ret lil Tilskud af det offentlige kan efter Juslitsm in iste
rens Bestemmelse bortfalde, saafreml dens Forhold paa lignende Maade som i Lo\ 
om anerkendte Sygekasser af 12. April 1892 § 28 ommeldte maatte give Anled
ning dertil.

28. April —  LOV {NR. 127) OM FOLKETINGSVALG PAA FÆ RØ ERN E.*)
1 Paa Færoerne vælges lo Medlemmer li) Folketinget.
Falgrel og  Falgbarhed,
2 Valgret til Folketinget tilkommer med de i den folgende Paragraf indeholdte 

Indskrænkninger enhver Mand og Kvinde, som har Indfodsrel, har fyldt sil 25de 
Aar { jfr . dog Paragraf 56) og liar fast Bopæl i Landet.

3 Ingen kan udove Valgret, der
ar>) ved Dom er fundel skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling 

uden al denne Virkning af Dommen er bortfaldet. En strafbar Handling kan ikke 
anses for vanærende, medmindre domfældte paa Gerningsliden var fyldt 18 Aar, 
og der er idoml ubetinget Fængsel i 1 Maaneder eller derover, Arbejdshus- eller 
Sikkerhedsforvaring, ej heller naar der er forlobel 5 Aar fra Straffens Udstaaelse, 
Forældelse eller Eftergi\else eller fra den endelige Lósladelse fra Arbejdshus eller 
Sikkerhedsforvaring.

b) nyder eller har nydt Understoltelse af Faltigvæsenet, som ikke er enten efter
givet eller tilbagebetalt,

c) er ude af Raadighed over sit Bo paa Grund af Konkurs eller Umyndiggorclse.
Ingen kan udove Valgrel uden al være oplaget paa Valglisten.

*) Ifiilg c Lov Nr. 180 a f 1ste A pril 1921 ophæves M aksim um sgrænsen f° r  de aarlige S ta l 
tilskud.

- )  Saaled es som denne e r  a ffa tte t i Menhold til Lov Nr. 93  a l  1. A pril 1925, der traad te i 
K ra ft den 1. A p ril 1925.

*9 N u A nordn. 59  a f  21 . F eh ru ar 1930 med senere Æ nd ringer.
■*) Som  æ nd ret ved Lov Nr, 538 a f 22 . D ec. 1947,
6)  Som  a*m !ret ved Lov Nr, 88  a f  15. M a rts  1939,
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4 Valgbar lil Folketinget er med de i § 3 a, b og i nævnte Undtagelser enhver 
Mand og Kvinde, som har Indfod-ret, har fyldt ^it 25de Aar og har fast Bopæl 
i Landet.

Valglister.
5 For Uver Kommune eller, for saa vidt Kommunen er delt mellem flere Valg

distrikter (§ 17), da for hver af disse Dele skal der ved Kommunalbestyrelsens (Í 
Thorshavn Byraadets, udenfor Thorshavn Forstanderskabets) Foranstaltning fore 
Lister over de valgberettigede, der har fast Bopæl i Kommunen eller i de særlige 
Dele af den.

Den, som har fast Bopæl paa flere Steder, skal oplages paa Valglisten paa hvert 
af disse. Han kan ved samme Valg kun afgive Slemme eet Sted, men bestemmer 
selv, paa hvilket af disse han vil gore sin Valgret gældende.

6 Valglisterne skal i forskellige dertil indrettede Rækker foruden Lobemimre 
indeholde Vælgernes fulde Navn, Alder. Livsstilling og Bopæl samt en Rubrik til 
Afkrydsning af Vælgerens Navn. Paa hver Valgliste ordnes Vælgernes Navn bygde 
vis efter Bogstavfolge. dog saaledes at en Hustru kan indfores umiddelbart efter 
sin Mand.

7 Valglisterne skal affattes en Gang hvert A ar; de gælder fra 1. Januar lil 31. 
December. Til Grund for Valglisternes Affattelse lægges de gældende Valglister med 
Udeladelse af de Vælgere, som i Mellemtiden er afgaaet \ed Doden eller er bort 
flyttet eller har tabt deres Valgret (§ 3 ) , og med Tilfojelse af dem, som har op- 
nauet, eller inden 1, Januar vil kunne opnaa Valgret. Endvidere skal de, der kan 
ventes i Lobet af del Aar, for hvilket Valglisterne gælder, at ville opfylde B e
tingelserne for Valgret, opfiires paa en særskilt Liste (Tillægsliste) med udtryk
kelig Angivelse af den Dag i Aaret. da Valgretten indtræder.

8 Denne Valglisternes Fornyelse og Fuldslændiggorelse skal foretages i Lobet 
af November Maaned. De derved opstaaede Tvivl afgores, efter indhentede Oplys
ninger, af Kommunalbestyrelsen,

9 Fra den 1. December lil den 12. s. M., begge Dage sndbefaltede, skal Valg
listerne ligge fremme lil almindeligt Eftersyn paa et for Kommunens Beboere be
kvemt Sted i otte Timer hver Dag. Bestaar en Landkommune af to eller flere Sogne, 
skal Valglisterne fremlægges i hvert Sogn, ligesom de ogsaa skal fremlægges paa 
flere Steder i el Sogn, naar dettes Udstrækning eller andre Forhold taler derfor. 
Denne Fremlæggelse kan ske i Afskrifter, hvis Rigtighed er bekræftet af Kommu
nalbestyrelsens Formand. Fremlæggelsens Tid og Sted bekendtgores med mind t
8 Dages Varsel ved Opslag paa de i Henhold til Lo\ for Færoerne om Ophævelse af 
Kundgiirelse ved Kirkestævne m. m. af 1, April 1912 indrettede Tavler eller paa 
den for offentlige Kundgorelser paa vedkommende Sted ellers brugelige Maade.

10 Inden 3 Dage fra Udlóbet af den Tid, In o ri Valglisterne ligger fremme, kan 
enhver, som tror sig uden Foje at være udeladt, eller som mener, aí en uberet
tiget er optaget, skriftlig fremsætte Paastand om sin Optagelse eller om en andens 
Udslettelse, ledsaget af en kort Angivelse af de Grunde, hvorpaa Paastanden er 
bygget. . . ,

11 De mod Valglisterne saaledes Fremkomne Anker paakendes af Kommunal
bestyrelsen i el Mode, som afholdes i Lobet af de paafolgende fjorten Dage. Til 
dette Mode lilsiges med 3 Dages Varsel saavel de, der har fremfort Anker, som 
de, mod hvem Indsigelse er g jort; en Genpart af den mod de sidstnævnte rettede 
Skrivelse skal leveres samtidig med Tilsigelsen. Efter de af Parterne fremlagte 
Dokumenter og de fremstillede Vidners Forklaringer afgores de optaaede Sporgs- 
maal, hvorom en kon Kendelse tilfores Kommunalbestyrelsens sædvanlige For
handlingsprotokol, og skriftligt Svar tilslilles Klagerne, De derefter fornyede Valg
lister underskrives af Kommunalbestyrelsens Formand, I Aarets Lob kan herefter 
ingen Forandring foretages uden i Henhold til Dom (§ 15).

12 Inden 4. Januar sender Formanden for Kommunalbestyrelserne en bekræftet 
Afskrift af de fornyede Valglister til Formanden for Valgbestyrelsen.
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Naar Valg lil Folkelinget er udskrevet, tilbagesendes Afskrifterne til vedkommende 
Kommunalbestyrelser, der overleverer saavel Afskrifterne som den originale Valg
liste l i l  Formændene for Valgstyrerne i de Valgdistrikter eller Dele af disse, hvoraf 
Kommunen bestaar,

13 Formanden for Valgbestyrelsen skal inden den 15, Januar indberette ti! Amt
manden, om han har modtaget samllige Genparter, og i modsat Fald, hvilke der 
savnes.

Amtmanden drager da, i fornodent Fald ved Anvendelse af passende Tvangsboder, 
Omsorg for, at de savnede Afskrifter bringes til Veje, saa snart det efter Postfor
bindelsen er muligt.

14 Opdages del, at Valglisterne ikke paa lovbefalet Maade er fornyede, skal 
Indberetning gores lil Justitsministeren, og der skal du slraks lages Beslutning om 

Sags Anlæg, hvorhos Amtmanden skal paalægge Kommunalbestyrelsen, i fornodent 
Fald under en passende Tvangsbode, ufortftvet at træffe de i Loven befalede For
anstaltninger. Amtmanden er i saa Tilfælde bemyndiget ti! at forkorte dc i Loven 
fastsatte Frister.

15 Den, som er utilfreds med Kommunalbestyrelsens Kendelse, hvorved Valgret 
er nægtet ham, kan fordre en Udskrift af Kendelsen meddelt uden Betaling og 
indbringe Sporgsmaalet til Afgorelse ved Domstolene. Saadanne Sager behandles 
gæsleretsvis og kan, selv om de er rettede mod et Forstanderskab i Sudero Syssel, 
af Klageren indbringes íor Thorshavns Ting. Parterne er i forste Instans íritagne 
for at erlægge Retsgebyr, Amtmanden beskikker en Mand ti! ot mode for den 
indstævnede Kommunalbestyrelse. Opnaor Klageren Dom íor nt være valgberetti
get. skal han optages paa Valglisten eller Tillægslisten, saa snart han foreviser cn 
Udskrift af Dommen.

16 Efter de i Henhold tíl § 7 affattede ag derefter fornyede Valglister foretage
alle i Aarets Lob forefaldende Valg lil Folketingel, dog saaledes, at det paases, 
at de paa Tillægslisten opforte Personer kun er stemmeberettigede, dersom de pan 
Valgdagen har opíyldL Betingelserne for Valgret. Dersom der i Aarcls Lob gentagne 
Gange foretages Valg, og Valglisterne een Gang er benyttede ved Afstemning, skal 
fornodne, af Kommunalbestyrelsen bekræftede Afskrifter aí Listerne tilvejebringes 
til Benyttelse ved den ny Valghandling.

Valgdistrikler og  Valgbestyrelse,
17 Valget foregaar i de Valgdistrikler, som er opforle i nærværende Lov ved- 

fojede Fortegnelse. Forandringer i Distrikternes Omraade og Valgsleder kan efter 
Lagtingets Indstilling bifaldes af Justitsministeren.1)

Under sær.lige Omstændigheder kan Amtmanden bestemme eL andet Valgsted end 
i den ovennævnte Fortegnelse anfort.

18 Lagtinget vælger aarlig en Valgbestyrelse, beslaaende af 13 Medlemmer samt 
lige saa mange Suppleanter, hvoraf mindst 1 Medlem og 1 Suppleant ÍTa hvert 
Syssel, Forsædet i Valgbestyrelsen indtages af Medlemmerne i den Orden, hvori 
de er vulgte, dog saaledes, at de i Thorshavn bosatte Medlemmer gaar forud for 
andre paa samme Liste valgte Medlemmer. De af Lagtinget udnævnte Personer er 
íoqiligtede lil al overtage Hvervet, medmindre de har fyldt 60 Aar eller er forhind
rede ved lovligt, af Lagtinget for gyldigt, ansel Forfald.

19 Formanden for Valgbeslyreisen íorestaar alle Forberedelser til selve Valget 
og modtager Anmeldelser af Kandidater og andre til Valgbestyrelsen rettede Medde
lelser. Straks efter Udlobet af Fristen for Kandidaters Anmeldelse ( jfr . § 23) 
tilvejebringer han de lil Brug ved Valget fornodne Stemmesedler og dertil pas
sende Konvolutter ( jfr . § 29).

Valgbestyrelsen drager gennem de for de enkelte Valgdistrikter valgte Valgsty
rer ( jír .  § 27) Omsorg for, at alt er til Rede lil Afstemningen. Den forvisser sig ved 
Foresporgsel lil de forskellige Formænd íor Valgstyrerne saa vidt muligt om, at de

l )  S e  Forteg nelse i B ek . 29 4  a l  1. Okt. 1930.
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originale Valglister saml de i §§ 12 o, fl. omhandlede Afskrifter holdes i Bered
skab til Brug ved Afstemningen; savnes nogen original Valgliste, skal den tilstede
værende bekræftede Afskrift benyttes. Valgbestyrelsen tilstiller snarest muligt og 
senest 1 Dage eíter Udlobet af Fristen for Kandidaters Anmeldelse Formændene 
for Valgstyrerne det fornodne Antal Stemmesedler og Konvolutter. Det paahviler 
Kommunalbestyrelserne at stille det tilstrækkelige Antal Stemmekasser og Stemmerum 
af den i § 30 angivne Beskaffenhed lil Valgbestyrelsens Raadighed.

Ved alle til Valgbestyrelsen overladte Beslutninger gor, i Tilfælde af Stemmelig
hed, Formandens Stemme Udslaget.

26 Valgbestyrelsen fbrer en Valgbog, hvori indfores det væsentligste Indhold af all, 
hvad der vedrorer Valget og Afstemningen, navnlig Antallet af de til Brug ved 
Valget tilvejebragte Stemmesedler og Konvolutter, Antallet af afgivne gyldige Stem
mesedler, Antallet af afgivne ugyldige Stemmesedler, Antallet af Stemmer paa hvert 
af de Lagtingspartier, der har K andidater paa Valg, samt Antallet af Slemmer paa 
hver af disse K andidater og paa hver af Kandidaterne uden for Parlierne og hvad 
Valgbestyrelsen har erklæret for at være Valgets Udfald. Valglisterne og de til 
Valgbestyrelsen indkomne Skrivelser fremlægges lil Yalgbogen. Denne underskri
ves af Valgbestyrelsen og opbevares af dens Formand,

Senest Dagen efter Valgets endelige Opgorelse skal Formanden for Valgbestyrel
sen tilstille Indenrigsministeren en fuldstændig, af ham bekræftel Udskrift af, hvad 
der er tilfort Valgbogen om del stedfundne Valg; til denne Indberetning skal be 
nyttes de aí Ministeriet dertil udfærdigede Skemaer.

Valgpartier og  } algkandidater,
211) --------
22 Ingen kan komme i Belraglnitig ved Valg til Folketinget, som ikke selv har 

stillel sig og anbefales af i det mindste en af Valgkredsens Vælgere som Stiller. 
En Kandidal maa ikke have mere end 50 Stillere.

23 Skriftlig Anmeldelse saavel om Kandidaten som om den eller dem, der vil under
stotte hans Valg, underskreven enten af Kandidaten selv eller af en af hans Stil
lere, maa senest Kl, 6 Aften paa 3-Ugersdagen forinden Valgdagen være indleveret 
til Formanden for Valgbestyrelsen.

I den nævnte Anmeldelse gives der tillige Meddelelse tii Valgbestyrelsen om, 
hvilket Laglingsparti den paagældende slutter sig til, eller om han staar uden for 
Partierne. Anmeldelsen skal derhos indeholde Oplysning om Kandidatens fulde 
Navn, Livsstilling og Bopæl,

Senest Kl, 6 Aften 18 D age for Valgdagen kan vedkommende Laglingsparti skrift- 
ligl til Formanden for Valgbestyrelsen anmelde, hvilke af de opstillede Kandidater 
det godkender som Partiets Kandidaler; sker ingen saadan Anmeldelse, betragter 
de Kandidaler, der slutter sig lil Partiet, som godkendt af dette. Kandidaler, der 
ikke godkendes af et Laglingsparti, betragles som opslillet uden for Partierne 
Lagtingspartíerne og Kandidaterne uden for Partierne kan derhos inden for samme 
Frist anmelde at ville slotte hinanden (Listeforbund).

De modtagne Anmeldelsers Indhold skal af Valgbestyrelsen uden Henstand be
kendtgøres ved al indrykkes een Gang i et eller flere offentlige Blade og tilstilles 
samtlige Valgslyrer tíl videre Bekendtgórelse.

24 Kandidaten behover ileke for Valgbestyrelsen ut godtgore sin Valgbarhed. 
Fremkommer der Indsigelser eller endog Beviser mod den, kan Valgbestyrelsen 
dog ikke undslau sig for at stille Kandidaten lil Valg.

25 Ingen maa melde sig til samtidigt Valg pua og uden for Færoerne eller som 
Kandidat for mere end eel Parli eller anmelde sig uden for Partierne og samti
dig slutle sig til el Parti, Handler nogen herimod, bliver Valget, hvis del falder pau 
ham, ugyldigt.

*) Udgaar ifolge Lov Nr. 538 af 22. Dec. 19*17.
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Valget,
26 !\aar almindelige Valg til Folketinget skal foretages, sender Indenrigsministe

ren Amtmanden, om fornodent telegrafisk. Meddelelse om Valgdagen, saa vidt mu
ligt saa betids, at Valget paa Færoerne kan foretages samtidig med (§ 20) Valgene 
i del ovrige Land,

Dagen, da Valget paa Færoerne skal finde Sted, bestemmes af Amtmanden. Den 
kundgores mindst een Gang, senest 5-Ugersdagen for Valget, af Amtmanden, lige
som han snarest har særlig al underrette Valgbestyrelsen derom, Denne sender 
snarest Meddelelse lil samtlige Formænd for Valgstyrerne, der hurtigsl muligt efler 
Modtagelsen af denne Meddelelse sorger for, at Dagen og Klokkeslættet { jfr . § 33) 
ved Opslag paa de lil offentlige Bekendtgorelser bestemte Tavler og paa enhver 
anden hensigtsmæssig Maade bringes til Beboernes Kundskab i samtlige Sogne. 
Afslemningslokalet ( jfr , §■ 17, 1. Stykke) kundgores samtidig dermed eller saa 
snart derefter, som ske kan.

27 Afstemningen ledes af Valgstyret.
Valgstyrerne udnævnes af de paagældende Kommunalbestyrelser, dels blandt dis

ses egne Medlemmer, dels blandt de i vedkommende Valgdistrikt bosatte Vælgere. 
Valgstyrernes Antal skel være mindst 3 og hðjst 5 for hvert Valgdislrikt.

I de Tilfælde, hvor et Valgdislrikt henhorer under flere Kommuner, vælger hver 
af de paagældende Kommunalbestyrelser sin Del af det samlede Antal Valgsty
rere, Efter hver Folketælling bestemmes det af Amtmanden, hvor mange Valgstyrere 
hver Kommunalbestyrelse bar at vælge.

Valgstyret vælger selv sin Formand. Det forer en af Valgsledels Kommunalbesty
relse stadfæ=tel Forhandlíngsbog. Valgstyret kan bestemme, at der i det Værelse, 
hvori et Slemmerum er anbragt, ikke under Afstemningen, foruden Medlemmer af 
Val "bestyrelsen, Valgslyrerne og de ved Valget tilforordnede Vælgere, maa opholde 
sig andre end de med Afgívníng af Stemme sysselsalte og de paa Adgang lil Stemme- 
givning ventende Vælgere — hvilke sidstnævntes Tal kan begrænses efter, hvad Or
denen kræver samt Kandídalerne og paa hvert Stemmested og for hver Kandidat 
cen af Kandidaten til Valgslyrerne opgiven Vælger. De tilstedeværende er plig
tige at retle sig efler Valgstyrernes nærmere Bestemmelser,

28 Stemmegivningen sker i et eller flere af vedkommende Kommunalbestyrelse 
anviste Lokaler. En af Valgstyrerne oplæser Kandidaternes og Stillernes Navne, 
Han meddeler tillige, hvor de enkelte Stemmelokaler er, og, hvis der er flere 
saadanne, i hvilket Lokale der, efter at Afstemningen ved disse er tilendebragt, 
vil blive givet Lejlighed lil endnu at afgive Stemmer. Der skal endvidere ved Opslag 
gives Vælgerne Vejledning om, hvor de enkelte Stemmelokaler findes.

I Stemmelokalerne skal der derhos findes Opslag, indeholdende Navnene paa 
samtlige anmeldte Kandidater med Angivelse af, hvilke af disse der er godkendt 
som de forskellige Lagtingsparliers Kandidater. Kandidaternes Navne skal være 
opfort i den paa Stemmesedlerne Irykte Rækkefølge, Ligeledes skal der findes Op
slag om indgaaede Listeforbund.

29 Afstemningen foregaar ved Afgivelse af de dertil tilvejebragte Stemmesedler, 
indlagte i de derlil horende Konvolutter (§ 19). Enhver Stemmeseddel skal inde
holde Navnene paa samtlige opstillede Kandidater. Kandidater, der er godkendt 
af et Laglingsparti, opfores i Feller for sig, og Kandidater, der staar uden for 
Partierne (jfr , § 23, Sík. 3 ) , opfores i el særligl Fell efler de andre. Felterne an
bringe- paa Stemmesedlerne under hinanden, adskille ved tykke trykle Streger. I 
hverl Felt an fores forst med fede Typer Parli betegnelsen og derunder, adskilt 
fra Parti betegnelsen ved en tyk Slreg og trykt med halvfede T  yper, Navnet paa 
den eller de anmeldte Kandidater, der er godkendt af vedkommende Lagtingsparli, 
i alfabetisk Rækkefolge.

I Feltet for Kandidater uden for Partierne anbringes forst med fede Typer Or
dene: »Uden for Partierne« og derefler med halvfede Typer de paagældende Kan
didaters Navne i alfabets-k Raikkefulge.
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De forskellige Lagtingspartier anbringes i Felterne paa Stemmesedlerne i alfa
betisk Rækkefolge,

Kandidaternes Navne 1 Felterne skal \ære adskilt ved en tyndere trykt Streg,
Intel andet Ord eller Bogstav og intet Navn, Tal eller Tegn maa være paafort 

nogen Stemmeseddel ved Tryk, ved Skrift eller paa anden Maade.
Konvolutterne skal være uigennemsigtige og saaledes tildannede, at de helt dæk

ker den indlagte Stemmeseddel; paa hver Konvolut skal være trykt Valgdístriktets 
Betegnelse og Valgets Aar og Dag. Inlet andel Navn, Ord, Tal eller Tegn maa være 
paafort nogen Konvolut enlen ved Tryk eller Skrift eller paa anden Maade.

30 Stemmerummet skaJ være et ved Opstilling eller ved Ophængning dannet Rum 
af saadan Beskaffenhed, at en Mand kan staa oprejst deri uden al kunne ses af 
nogen udenfor Rummet værende Person, Stemmerummet skal være tilstrækkelig lyst 
lil, at Skrift tydeligt kan læses derinde; det skal være forsynet med almindelig sort 
Blyant og en fast Plade lil Underlag ved Skrivning.

Stemmekassen skol være aflaaset og saaledes indrettet, at ingen Stemmeseddel 
kan udlages af den, uden at Kassen aabnes.

31 Valgstyrerne fordeler Valglisterne, Stemmesedlerne med Konvolutter og Stem
mekasserne mellem sig og det fornodne Antal af tilforordnede Vælgere. Derpaa 
deles Arbejdet saaledes mellem dem, at der ved hvert Stemmerum findes en Valg
listeforer, en Stemmelisteforer, en Stemmemodtager og en Mand ved Indgangen til 
Stemmerummet for at paase, at alt gaar retlelígt til. ValgHsteíoreren har Valglisten, 
Stemmelisteforeren har Stemmesedlerne og Konvolutterne, Stemmemodtageren har 
Slemmekassen. 1 Stedel (or selve Valglisten kan Afskrifter af forskellige Dele af 
den benyttes, naar hver Dels Overensstemmelse med Valglisten er bekræftet af 
Kom m u nalb esly reisen.

32 Ved Afstemningens Begyndelse, inden den forste Stemmeseddel nedlægges i 
Kassen, aabner Stemmemodtageren denne og viser de tilstedeværende, at den er 
tom, hvorpaa han straks i de tilstedeværendes Paasyn lukker og aflaaser den saml 
leverer ValgHsteíoreren Noglen.

Valgret udoves ved personligt Mode ( jfr . dog g 4 J ) .  I den Orden, hvori Væl
gerne moder, fremstiller de sig til Valglisten .for der at anerkendes som Vælgere. 
Naar Valglisteforeren har fundet Vælgerens Navn paa Valglisten, sæller han et 
Kryds derved, og Stemmelisteforeren opforer paa en Liste Vælgerens Navn og 
huns Lobenummer paa Valglisten. Derpaa udleverer Stemmelisteforeren lil Vælge
ren en Stemmeseddel og en Konvolut.

Eiler at have modtaget Stemmeseddel og Konvolut skal Vælgeren straks begive 
sig ind i Slemmerummet, hvor ingen anden maa være til Siede, lier íorelages 
Afstemningen ved at mærke Stemmesedlen med et Kryds enten ved Partibeteg
nelsen eller ud for Navnet paa den Kandidal, som onskes valgt. Ingen kan sam
tidig stemme for flere Partiers Kandidater eller for mere end een Kandidat uden 
for Parlieme. Naar Stemmesedlen er afmærket, lægger Vælgeren den i Konvolut
ten, hvorefter lian straks goar ud af Slemmerummet og leverer Konvolutten med 
den indlagte Stemmeseddel til Stemmemodtageren, ult. med saa lidet Ophold som 
m uligt.'

I Vælgerens og andre tilstedeværendes Paasyn og uden al aabne KonvolutteT 
nedlægger Stemmemod lageren den konvoluterede Stemmeseddel i den aflaasede 
Stemnielcassc.

Hvis en Stemmeseddel eller KonvoluL efter Udlevering lil Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller af Uagtsomhed bliver ubrugetig- 
gjort, kan den paagældende Vælger gaa tilbage til Slenrmelislcforeren og, naar han 
tilfredsstillende forklarer del skele og tilbageleverer saavel Stemmeseddel som Kon
volut, faa dem ombyttet.

Naar en Vælger frmforer íor Valgstyrerne, at han ikke er i Stand til at foretage 
Afstemningen paa den foreskrevne Maade, og Valgstyrerne skonner, at det saaledes 
fremforte er rigtigt, skal en af Valgstyrerne eller en dertil særlig tilforordnet Vælger
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yde den paagældende Vælger fornoden Bistand ved Stemmegivnitigen, hvorved da 
tillige de nodvendige Lempelser i den foreskrevne Fremgangsmaadc maa foretages. 
Er den paagældende Vælger blind, kan han forlange, at 2 af Valgstyrerne eller af 
de tilforordnede Vælgere yder ham Bistand ved Stemmeafgivningen.

33 Afstemningen begynder Kl. 10 Formiddag og fortsættes lil Kl. 1 Eftermiddag, 
hvorefter den udsættes til Kl. 3 Eftermiddag; derefter fortsættes den lil Kl. 8 Af
ten, og saa længe der endnu derefter indfinder sig Vælgere, men sluttes, naar efter 
Kl. 8, uagtet Opfordring, ingen Vælger melder sig íor al afgive Stemme.

Medens Valget er udsat, skal Stemmekasser og Valglister være forvarede under 
behiirig Aflaasning og Forsegling, Naar Valget er afsluttet, sammenbinder Stemme- 
■listeforerne i særskilte Pakker: 1) de ileke udleverede Stemmesedler, 2) de dertil 
horende Konvolutter, 3) de ved Ombytning tilbageleverede Stemmesedler og 1) de 
dertil horende Konvolutter. Valglisteforercn, medforende Valglisten, Stemmelisle- 
fcireren, medforende Stemmelisten og de betegnede Pokker, og Stemmemodtageren, 
medforende Slemmekossen, begiver sig derpaa til del sf Valgslyrerne for Afstemnin
gens Begyndelse for Vælgernes om Slutningsstemmesled betegnede Lokale. Her kund- 
gores, at Afstemningen vil blive sluttet, naar ingen nu er tilstede, som begærer 
at deltage i Valget. De Vælgere, som efter denne Kundgorelse melder sig for at 
afgive Slemme, skal have Adgang dertil. Naar disse Stemmer er modtagne, eller 
naar ingen efler den stketc Kundgorelse melder sig, gives der endnu kun Valgsly
rerne og Medhjælperne Adgang lil at afgive deres Slemmer.

Afstemningen paa Slulningsslemmesledel foregaar paa samme Maade som i de 
enkelte Stemmelokaler, kun at Vætgerne fra samilige Valglister kon beljenes roed 
eet Stemmerum, og at Valgstyrerne bestemmer, hvem der lil ethvert Tidspunkt skal 
betjene Valgliste, Stemmeliste og Stemmekasse.

Naar Valgstyrerne og deres Medhjælpere har baft Lejlighed til at stemme, un
derskriver hver Valglisteforer sin Valglisle og hver Stemmelisteíðrer sin Slemmeliste, 
hvorpaa disse Lister saave] som Stemmekasserne, Noglerne hertil og Pakkerne med 
ikke nedlagle Stemmesedler og Konvolutter afgives tiJ Valgstyrets Formand, som 
do kundgor, at Afstemningen er slulteí.

34 Valgstyrerne og Medhjælperne udtager derefter Konvolutterne af Stemmekas
serne og blander dem, for Stemmesedlerne udtages af Konvolutterne. Indeholder en 
Konvolut andet eller mere end een Stemmeseddel, er dens Indhold ugyldigt. En 
Stemmeseddel er endvidere ugyldig, 1) naar det ikke med Sikkerhed fremgaar 
hvilket Parti eller hvilken af Kandidaterne Vælgeren har villet give sin Stemme,
2) naar Beskaffenheden uf Stemmesedlen eller den Konvolut, der har omgivet 
den, giver Grund til at antage, at Stemmesedlen ikke er en af en Stommelisle- 
forer udleveret og i et Stemmerum mærket Stemmeseddel, 3) naar der paa Stem
mesedlen eller Konvolullen findes skrevet, tegnet eller paa anden Maade anbragt 
noget, hvorved det findes forsætlig tilkendegivet, hvem den sLemmende er, eller der 
overhovedet ved en Behandling, som kun kan antages al være foretaget af Vaalgeren, 
findes forsætlig at være givet Stemmesedlen et Særpræg. Valgstyrerne og Medhjæl
perne optæller, hvor mange Stemmer der ved Afstemningen er afgivet for hvert 
af de paa Stemmesedlerne opforte Parlier og for hver Kandidat uden for Partierne. 
En Stemmeseddel er afgivet for det Parti, i hvis Felt paa Stemmesedlen de Kan
didater er opfort, ved hvis Navn eller ved hvis Partibetegnelse Vælgeren har sat 
Kryds. Optællingen sker, efterhaanden som Stemmesedlerne fremtages, derved, at 
en af Valgstyrerne oplæser, for hvilket Parli eller ío r hvilken Kandidat uden for 
Partierne Stemmesedlen er afgirel, medens samtidig to Valgstyrere eller Medhjæl
pere optegner, hvor mange Stemmer der er tilfaldet hvert Parti eller hver Kandidat 
uden for Partierne. De oplæste Stemmesedler henlægges i Bunker for sig. Naar Virk
somheden med Stemmesedlernes Optælling fordeles mellem forskellige af Medlem
merne, opgor Valgstyrerne det samlede Tal efter de særskilte Optællinger.

Valgstyrerne afgor derpaa, om de tvivlsomme Stemmesedler skal anses for gyldige 
eller ej, og onforer, for saa vidt nogen af disse kasseres, Grunden hertil i Forhånd-
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lingsbogen. Antallet af de af ValgsLyrerne godkendte tvivlsomme Stemmer lægges 
lil det ved den ovenomtalte Optælling fremkomne Tal,

35 Udfaldet af Stemmeoptællingen paa hvert Afstemningssted tilfores Forhand- 
lingsbogen og kundgores íor de tilstedeværende, hvorpan Meddelelse snarest mu
ligt (som Regel ved Telefon telegram) gives lil Formanden for Valgbestyrelsen.

Alle Valgstyrere, der har været lilsLede under Afstemningen eller deltaget i Stem
meoptællingen, underskriver Forhandlingsbogen, Valglisterne og Stemmelisterne. 
Derefter sammenbinder de de 4  i § 33 under Nr. 1 1 nævnte Arter af Stemme
sedler og Konvolutter og 5) de af Slemmekasserne udtagne gyldige Stemmesedler,
6) de dertil horende Konvolutter, 7) de af Slemmekasserne udtagne ugyldige Stem
mesedler og 8) de derlil horende Konvolutter. Efler al hver Pakke er betegnet 
efter sil Indhold, indpakkes de tillige med Valglisterne og Stemmelisterne samt en 
Udskrift af Forhandlingsbogen. Pakken forsegles og afsendes snarest muligt lil 
Thorshavn lil Valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen sammentræder i Thorshføvn Ugedagen efler, at Afstemningen 
har fundet Sted. Amtmanden kan dog bestemme, al den skal sammentræde for. 
Medlemmerne har fri Rejse frem og tilbagfe.

Valgbestyrelsen foretager en fornyet Optælling og Bedommelse af de i de enkelte 
Valgdislrikler afgivne Stemmesedler efler Reglerne i § 34. Saafremt den i 2det 
Stykke nævnte Pakke med Stemmesedler ikke er kommet lil Stede fra nogle af 
Afslemningsstederne, medens der er tilgaaet Valghestyrel-en tydelig skriftlig Med
delelse (herunder Telefonlelegram) om Udfaldet af Valgstyrerens Opgorelse af Af
stemningen, herunder udtrykkelig Oplysning om, hvor mange Stemmer hver enkelt 
Kandidat har opnaaet, jfr . Stk. 5, lægges denne Meddelelse til Grund ved den en
delige Opgorelse af Valgets Udfald. Resultaterne af den foretagne Optælling ind
fores i det derlil indrettede Skema i Valgbogen; ved Sammentælling findes derefter, 
hvor mange Stemmer der i hele Kredsen er tilfaldet hvert enkelt Parti og lu er 
Kandidat uden for Partierne. Resultatet indfores i Valgbogen og kundgores for de 
tilstedeværende.

Valgbestyrelsen foretager derefter en Opgorelse af, hvor mange Stemmer, luer 
enkelt Kandidat har opnaaet; Opgorelsen foretages særskilt for hvert Parti efler 
folgende Regler:
a) Har Vælgeren sal Kryds ud for Na\ net paa en Kandidat eller saavel ud for 

Navnet paa en Kandidat som ud for PartibetegneUen for det Parti, denne til
horer, og iovrigt ikke foretaget Afmærkning paa Stemmesedlen, anses Stem
mesedlen som afgivet for denne Kandidat.

b) Har Vælgeren sat Kryds ud for Parlíbetegnelsen, eller ud for ISavnene paa 
flere Kandidater eller anbragt Kryds over hele Partifellel eller iovrigt foretaget 
Afkrydsningen paa en saadan Maade, al del ikke med Sikkerhed fremgaar, 
hvilken af Partiets Kandidater Vælgeren har villet give sin Stemme, anses 
Stemmesedlen som afgivet for Partiel som saadant.

Valgbestyrelsen kan ikke forkaste Stemmer, fordi dis^e falder paa Personer, om 
hvis V algbarhed der kan rejses Tvivl, men saadanne Sporgsmaal bliver i forno
dent Fald at afgore af Folketinget.

Hvert af de ved Sammentællingen fremkomne Slemmetal for Partierne eller 
hvor Listeforbund er anmeldt for disse og for Kandidaterne uden for Partierne 
deles med 1 og med 2, og den største af de saaledes fremkomne Kvotienter giver 
det Parti (Listeforbund) eller den Kandidat uden for Partierne, den er tilfaldet, 
Ret tíl det fo rate Mandat, medens den næststorste Kvotient giver Ret til det andet 
Mandat. E r Kvotienterne lige store, afgores Valfret ved Lodtrækning, som lede= 
af Formanden. Det Antal Mandater, der er tilfaldet et i Henhold til § 23 indgaaet 
Listeforbund, fordeles paa de Lister, hvoraf Forbundet bestaar, med Benyttelse af 
den lige foran beskrevne Fremgangsmaade.

Sauíreml det ene eller begge de omhandlede Mandater er tilfaldet et eller 
flere af Partierne, er den eller de af Partiets Kandidater valgt, om har opnnaaet
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flest Stemmer, jfr. Stk. 5. Har flere lige mange Slemmor, afgores Valgel ved Lod
trækning, som ledes af Formanden.

Kandidater uden for Partierne, der i Henhold til Beregningen efter Stk. 7 har 
o|*naael det fornodne Stemmetal, erklæres for val^t uden for Partierne.

Valgets Udfald tílfores Kredsens Valgbog og kundgiires for de tilstedeværende.
• Stedfortrædere for de valgte Kandidater, der har sluttet sig til el Parti, er de 
ovrige Kandidater, der slutlede sig Lil Partiet, i Bækkefolge efler deres personlige 
Stemmetal.

En Stedfortræder tager Sæde i Folkelinget, naar et Folketingsmedlem ophorer al 
være Medlem af Tinget, og iovrigt efler de i Folketingets Forretningsorden fast
satte Bestemmelser.

Saafreml der ved Mandalledighed ikke kan udpeges nogen Stedfortræder, fore
tages nyt Valg.

3C Valgbogen underskrives af hele Valgbestyrelsen. Valglisterne tilbageleveres 
lil vedkommende Kommune. Stemmelislerne vedlægges Valgbogen. Formanden Jade> 
i særskilte Pakker sammenbinde de i § 33 under 1 -4 nævnte Arlter af Stemme 
sedler og Konvolutter og 5) de af Slemmekosserne udtagne gyldige Stemmesedler,
6) de dertil horende Konvolutter, 7} de af Stemmekasserne udtagne ugyldige Stem
mesedler og 8) de dertil horende Konvolutter; efler a l hver Pakke er betegnet 
efler sit Indhold, forsegler lian den. Disse Pakker vedlægges ligeledes Valgbogeti, 
men de deri indeholdte Stemmesedler og Konvolulter opbevares kun, indtil et Aar 
er gaael, uden at der i Anledning af Valget ar gjort retligt Ansvar gældende 
imod nogen. Derefter skal de tilintetgores.

Hver af de opstillede Kandidater har liel til selv tillige med to af ham lil For
manden opgivne Vælgere at overvære Opgorelscn af Valgets Udfald,

37 Saafreml der ved Udlobet af den i § 23, Stk. 1, fastsatte Frist for Anmeldelse 
af Vulgkandidaler kun er anmeldt lo Kandidater, beiragtes de paagældende som 
valgl uden Afstemning. Under disse Omstændigheder vil de samme Slillere, som 
har anmeldt de nævnle 2 Ksindidater, inden 1 Uge kunne anmelde en eller i en 
angiven Rækkcfolge flere Stedfortrædere for de paagældende.

Valgbestyrelsen tilforer Valgbogen del fornodne.
Formanden for Valgbestyrelsen tilstiller efter Valgets Afslutning uden ufornii* 

dent Ophold Indenrigsministeren en fuldstændig, af ham bekræftet Udskrift af, hvad 
der er tilfort Valgbogen.

De valgle faar Valgbreve, som udfærdiges efler en af indenrigsministeren fore- 
skreven Form og underskrives af den samlede Valgbestyrelse.

Tillrvgsmandatern.es Fordeling.
38 De ved Folketingsvalg paa Færoerne afgivne Stemmer medregnes ikke ved 

Fordelingen af de i §§ '14 og 15 i Lov Nr. 139 af 11. April 1920 om Valg til Rigs
dagen, jfr. Lov Nr. 471 af 1. Oklober 1915, omhandlede Tillægsmandater.

Almindelige Bestemmelser,
39 Klager over Folketingsvalg skol indgives til Folketinget og være Amlet i 

Hænde senest 2 Dage efter Optællingen i Valgbestyrelsen, Amtet sender uopholdeligt 
Klagen videre lil Indenrigsministeren.

40 Forsommer nogen Udfórelsen af Forretninger, som denne Lov medforer, iken- 
des han, for saa vidl han ikke efler Lovgivningens Bestemmelser har gjort sig 
skyldig til en storre Straf, en Bode fra 20 indtil 100 Kr.

41Ingen Vælger, som har afgivet Slemme ved Folketingsvalg, skal \ære pltglig 
for Retten i nogen Sag at opgive, hvilken Kandidat eller hvilken Liste han har slemt 
paa.

42 Intet Medlem af Valgbestyrelsen eller nogen af Valgstyrerne eller nogen til
forordnet til samme eller nogen anden, som efter Bestemmelserne i denne Lov har 
Ret til at være lilstede i del Værelse, i hvilkel Stemmesedler modtages, maa under 
Afstemningen give nogen Vælger Raad. Anvisning eller Opfordring med Hensyn 
lil, paa hvilken Kandidal han skal slemme. E j heller maa nogen af dem nogen
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Sinde give nogen anden Underretning am, hvorvidt nogen Vælger har værel tilstede, 
forlangt eller afleveret Stemmeseddel, eller nogen Sinde meddele nogen anden, hvad 
han paa Slemmesledet maatte have erfaret med Hensyn Lil, hvilken Kandidat en 
Vælger har givet sin Stemme.

Overtrædelser af nogen af disse Bestemmelser straffes med Fængsel, ikke under
4  Ugers simpelt Fængsel.

Det er forbudt gennem Partibureauer eller paa anden Maade at fore systematisk 
Kontrol med, al Vælgerne moder og afgiver Slemme. Overtrædelse heraf straffe 
med Boder fra 100 lil 1,000 Kr, Sagerne herom behandles som offentlige Politi 
sager, og Boderne tilfalder Kommunens Hjælpekasse eller, hvor ingen saadan fin
des, Kommunens Kasse,

43 Omkostningerne ved Folketingsvalg og ved Valglislernes Fornyelse og Fuld
stændiggørelse udredes af Amtsrepartitionsfonden, med Undtagelse af Skydsudgif- 
tcr, der afholdes af Skydskassen.1)

Sójolks /idgang til at deltage i Folketingsvalg,
44 Vælgere, der omfattes af en af de nedenfor under a) c  ) nævnte Grupper, kan 

ved Folketingsvalg indsende deres Stemmeseddel til Kommunalbestyrelsen i den Kom
mune, hvor de er opfort paa Valglisten, i Overensstemmelse med Forskrifterne i 
§§ 45—48.

Denne Ret tilkommer:
a) Sofolk, derunder indbefattet Fiskere, og Personer ansatte ved Fyrvæsenet, som 

paa Grund af deres Virksomhed om Bord eller paa vedkommende Fyr er forhindret 
i al komme til Siede paa Afstemningsstedet,

Ved Sðfotk forslaas alle, der som Skibsforere eller Mandskab farer til Sos i 
Skibe, der tilhorer dem selv eller andre, saml iovrigt enhver, der ved Stilling eller 
Kontraktforhold er bundet til al forrette Tjeneste paa et Skib, uden Hensyn til Ar
ten af vedkommendes Virksomhed, Ved Fiskere forstans ikke blot Personer, der er 
beskæftiget om Bord i Fiskerskibe, men ogsaa saadanne, der paa den Tid, Valget 
foregaar, opholder sig udenfor Færoerne for dér at drive Fiskeri, lilherede Fisk 
og lignende.

b) Vælgere, der som Fíilge of Ansættelse i Statens eller Kommunens Tjeneste 
eller Varetagelse af offentligt Hverv eller ved privat Kontrakt- eller Arbejdsfor
hold er nódsuget til ot opholde sig udenfor Kommunen paa en saadan Maade, at 
de er udelukkeL fra at indfinde sig paa Afstemningsstedet inden for de for Af
stemningen fastsatte Tidsfrister.

c) Patienter paa Sygehuse og Sanatorier samt andre syge Personer, der opholder 
sig paa Færoerne.

45 Blanketter til Stemmesedler med tilhorende Konvolutter samt til de Skri
velser, hvormed disse fremsendes (Folgebreve), og Omslag hertil tilvejebringes 
ved Regeringens Foranstaltning for Statskassens Regning; de skal stedse kunne 
faas udleverede paa Færoerne hos Landfogden, Sysselmændene, Forstanderskoberne, 
og Karunlænebetjenlene, i det ovrige Danmark hos Kommunalbestyrelserne, Told
væsenet og Monstringsbestyrerne, i Island efter Islands Ministers nærmere Be
stemmelse hos Politimestrene og deres befuldmægtigede eller andre Autoriteter, og 
i Udlandet hos de danske Konsuler (Vicekonsuler) og hiir, saa vidt muligt, allid 
findes ombord i færoske Skibe.

Stemmesedlerne skal være af hvidt Papir, paategnel Ordet iStetnmeseddek paa 
begge Sider, men i iivrigt uden Paategning eller Særmærke af nogen Art, Konvolut
terne skal være uigennemsigtige og af en saadan Storrelse, al de fuldstændig daJc- 
ker Stemmesedlen. Omslagene skal paa Forsiden være paa trykt Angivelse af, at 
de indeholder en Stemmeseddel, og pna Bagsiden være forsynede med en Rubrik, 
hvor Vælgeren kan angive sit Navn og sin Bopæl i den Kommune, hvori hun er 
opfort paa Valglisten.

' )  Nu ifl. Lov Nr. 96 nf 17. M arts 1922 Paragraf 2 af AmUrcpartitionsfondcn.
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Konvolulterne skal være uigennemsigtige og saaledes tildannede, al de helt dækker 
den indlagte Stemmeseddel.

Skema for Folgebreve og de Attester, der paategnes samme, fastsættes af Indenrigs
ministeren.

Stemmeafgivningen er kim gyldig, naar den sker ved Benyttelse af de ommeldte 
Blanketter og Skemaer.

46 Stemmesedlen ?kal lyde paa en navngiven Person blandt dem, der stiller sig 
til Valg, med Tilfojclse af vedkommendes Partibetegnelse, (eventuelt om han staar 
uden for Partierne) eller Navnet paa et af de Partier, der har Kandidater paa 
Valg. _

For de Vælgere, som afgiver Stemme paa Færoerne, maa Stemmesedlen ikke 
være afgiven paa et tidligere Tidspunkt end 8 Uger for Valgets Afholdelse, For 
de Vælgeres Vedkommende, som afgiver Stemme udenfor Færoerne, maa Stem
mesedlen tidligst være afgivet 3 Maander for Valget. Saa snart Valgdagen er be- 
-leml, sendes telegrafisk Meddelelse derom tii Justitsministeren, der derefter med
deler det til Islands Minister med Anmodning om paa Foresporgsel at sætte de her 
omhandlede Vælgere i Kundskab om Valgets Udskrivning og om Dagen for dels 
Afholdelse. Stemme>edlen anses for at være afgivet paa den Dag, da Folgebrevct 
underskrives (jfr , §§ 17 og 18).

Saafreml Afstemningen maatte blive aflyM i Medfor af § 37, sendes telegrafisk 
Meddelelse derom til Justitsministeren, der deretter sender Islands Minister for
noden Meddelelse.

Ingen maa t Anledning af samme Valg afgive mere end en Stemmeseddel, Stem
mesedlen betragtes allid som gældende for det fórste efter dens Afgivelse afholdte 
Valg.

47 Konvolutten med Stemmesedlen sikal ved Indsendelsen til Kommunalbestyrel
sen være ledsaget af et Folgebrev og indeholde:

1) En af Vælgeren given Redegórelse for de Omstændigheder, der hindrer ham
i at stemme paa almindelig Maade, saml en af Vælgeren egenhændig poa Æ re og 
Samvittighed underskreven Erklæring om, al han selv frivillig og uden Overvæ
relse af andre har udfyldt Stemmesedlen, lagt den í Konvolutten og tilklæbet denne. 
Vælgerens Underskrift ska! finde Sted í Overværelse af 2 Vidner, og Folgebrevet 
skal angive Datoen for Underskriften og Vælgerens fulde Navn, Stilling og Bopæl
i den Kommune, hvor han er opfort paa Valglisten,

2) En Attest udstedt af de 2 Vidner, som har overværet Vælgerens Underskrift 
paa den under 1) nævnle Erklæring med Bevidnelse af, at Underskriften er ægle 
og skrevel paa den Tid og det Sted, som Vælgeren har anfort. De 2 Vidners 
Underskrift maa være egenhændig og md Angivelse af fulde Navn, Stilling og 
Bopæl.

3) Attest om, at Vælgeren som horende lil en af de i § -14 opregnede Grupper 
af Personer er forhindret Í at slemme paa almindelig Maade.

Den under 3) nævnte Altest, som Folgebrevel skal indeholde angaaende Vælgerens 
Berettigelse til at stemme ved Brev, skal have ffilgende Beskaffenhed:

a) For Sofolks og Fiskeres Vedkommende skal Attesten lyde paa, at Vælge
ren er beordret til eller kontraktmæssig bundel lil at forrette Tjeneste paa Ski
bet, eller at han gor Tjeneste om Bord i eget Skib eller er i Begreb med at rejse 
■bort fra Færoerne for al drive Fiskeri, tilberede Fisk eller lignende. Allesten skal 
være underskrevet enten af Skibels Forer, af vedkommende Monslringsbestyrer eller 
Toldtjenestemand (paa Færoerne Landfogeden eller vedkommende Sysselmand eiler 
Karantænobetjenl) eller, naar Skibets Forer selv vil afgive Stemme eller er for
hindret i at udslede Attesten, da af hans Stedfortræder om Bord. For Fyrvæsenets 
Vedkommende skal Attesten være underskrevet af en Tjenestemund ved Fyrvæse
net og lyde paa, at Vælgerens Tjenesle udelukker ham fra at afgive Stemme paa 
almindelig Maade.

b) For de i § 11 b) nævnte Personers Vedkommende skal Attesten lyde paa, al

203



1916 28. April

Vælgeren som Ftilge af Stilling dier Hverv eller ved Kontrakt- eller Arbejdsforhold 
er nodsaget til al opholde sig uden for Kommunen paa en saadan Maade, at han 
er udelukket fra at indfinde sig paa Afstemningsstedet inden for de for Aslømnin- 
gen fastsatte Frister. Attesten skal for Stats- og kommunale Tjenestemænds Ved
kommende være underskrevet af Tjenestemandens nærmeste foresatte; for Per
soner, der er forhindret i at miide ved Afstemningen som Folge af Varetagelse af 
offentlige Hverv, aí Kommunalbestyrelsen i den Kommune, hvori den paugæl- 
dende er optaget paa Valglisten, og ellers af Vælgerens Arbejdsgiver eller dennes 
Stedfortræder.

c) For de i § 11 c) nævnte Personers Vedkommende skal Attesten lyde paa, at 
Vælgeren som Fitlge af Sygdom er forhindret Í at give Mode paa Valgstedet. 
Attesten skul, for saa vidt angaar Patienter paa Sygehuse og Sanatorier være un
derskrevet af eti ved Sygehuset eller Sanatoriet ansat Læge eller af en Slalsljeneste- 
mand og for andre syge Personers Vedkommende af en Læge, en Stalstjenestc- 
mand eller en af Sysselmanden dertil udpeget troværdig Person.

Naar Lovens Forudsætninger for de omhandlede Attesters Udstedelse er lil Stede, 
er de paagældende Arbejdsgivere m. fl. pligtige at underskrive Attesterne.

48 Stemmeafgivningen kan ske saavel i den Kommune, In or Vælgeren er opfort 
paa Valglisten, som paa det Sted udenfor Kommunen, hvor han er nodsaget lil al 
opholde sig, paa Grund af Tjenesteforhold m. v.

Naar Vælgeren har stemt og Folgebre\et er behórigt udfyldt og attesteret, ind
lægger han Konvolutten med Stemmesedlen og Fiilgebrevet i det dertil bestemte 
Omslag, som han tilklæber og adresserer til Kommunalbestyrelsen i den Kommune, 
hvor han er opfort paa Valglisten, Endvidere udfylder hun den paa Omslagets 
Bagside anbragte Hubrik med lydelig Angivelse af sit Navn og Bopæl i den nævnte 
Kommune.

4® I en Bog, der skal indrettes efter et uf Justitsministeren foreskrevet Skema 
og auLorisereres af Amtmanden, indforer Formanden for Kommunalbestyrelsen 
de modtagne Omslag i Nummerorden, med Tilfojelse af Tiden for deres Modtagelse 
og sætter tilsvarende Numre paa Omslagene.

Kommunalbestyrelsen sender, naar Valg er berammet, de indkomne Omslag til 
vedkommende Valgstyrere saa betids, at de er dem i Hænde senest paa del for 
Afstemningens Begyndelse berammede Klokkeslet. Samtidig sendes Bogen eller 
en bekræftet Udskrift af denne lil Valgstyrerne. Ved den endelige Opgorelse af 
ValgeL ( jfr . § 35) skal den nævnte Bog eller en bckræflet Udskrift af denne 
—• , samtlige Omslag og Folgebreve være lil Stede.

De Omslag, som derefter indkommer inden Afstemningens Slutning, til-tilles Valg
styrerne, der nummerer dem, men i den ommeldte Bog alene anforer, hvor munge 
saadanne Omslag der i all er modtuget.

Saafremt Afstemningen maatte blive aflyst i Medfor af § 37, foranstalter For
manden for Kommunalbestyrelsen de Omslag, som paa det paagældende Tidspunkt 
er indkomne eller senere indkommcr, lilinletgjorl. De Omslag, der alt maatte være 
sendt til Valgstyrerne, foranstalter disses Formand lilinletgjorl.

50 De modtagne Omslag aabnes af 2 Valgstyrere, der for hvert enkell af Omsla
gene ndje understiger, om den Person, fra hvem det hidrorer, er opfort paa Valg
listen, og i bekræftende Fald sætter et Kryds ved Vælgerens Navn paa Valglisten.

Viser det sig ved den nævnte Undersogelse, at den paagældende ikke er valgberet
tiget. elter ol ban tidligere har slemt, eller oplyses det, at han inden Valgdagen er 
afgaael ved Doden, lægges den uaabnede Konvolut tilligemed Folgeskrivelsen pau ny 
ind i Omslaget, og delte kommer ikke videre i Betragtning. Det samme gælder, 
nuar Omslaget indeholder andel eller mere end een Fólgeskrivelse og een Konvo
lut, eller der efter Beskaffenheden af Omslaget, Fólgebrevet eller Konvolutten er 
Grund lil at antage, at de ikke horer til de ved Regeringens Foranstaltning tilveje
bragte, eller at der ved deres Udfyldning, Underskrift eller Indsendelse ikke er
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"aaet frem som foreskrevet. I Tvivlslilfælde skal de ommeldle 2 Valgstyrere fore
lægge del paagældende Spórgsmaal for del samlede Valgslyre.

De Konvolutter, som ikke efter foranstoaende Regler lades lide af Betragtning, 
blandes mellem de ovrige Stemmesedler, forinden Optællingen af di^-e begynder.

De efter Afstemningen* Paabejryndelse, men fór dens Afslutning indkomne Om
slag behandles under eet paa samme Maade som :ket med de tidligere indkomne 
Omslag.

51 De heromhandlede Stemmesedler er ugyldige.
1) naar det ikke med Sikkerhed kan afgores, hvilken uf Kandidaterne elier hvilkcl 

af Partierne Væl«eren har villet give sin Stemme.
2 ) 1) ^
3) naar en Konvolut indeholder andet eller mere end een Stemmeseddel,
1) raar der efler Beskaffenheden af en Stemmeseddel er Crund til al antage, at 

den ikke horer ti! de ved Regeringens Foranstaltning tilvejebragte, eller at der ved 
dens Odfyldning ikke er gaael frem som i denne Lov foreskrevet.

52 Det paahviler danske Skibsfðrere, Statstjenestemænd, Konsuler (Vicekonsu- 
ler) saml Kommunalbestyrelsesmedlemmer uopholdelig at meddele Underretning til 
vedkommende Kommunalbestyrelse, saa snart det kommer lil deres Kundskab, al 
nogen, som har afyivel Stemme efler de her fastsatte Regler, er afgaaet ved Diiden 
inden Valgets Afslutning.

53 Skibsforeren paa færiisk Skib ska! sorge for. al der om Bord findes el Eks
emplar af denne Lov, saml al der i Mandskabets Opholdsrum findes opslaael cl 
af Justitsministeren affatlet Lddrag af Reglerne om Sofolks Stemmeiiivning. End
videre skal Skibsforeren pua færóske Skibe eller hans Stedfortræder om Bord, saa 
snart det kommer til deres Kundskab, give Mandskabet Underretning om, naar cl 
Valg, ti! hvilket fraværende Sofolk har Adgang lil at stemme, finder Sled, og de 
maa, saafremt Mandskabet pr. Post eller anden Befordring er i Stand til at af
sende Stemmeseddel reltidig, ikke nægte deres Medvirkning ved Stemmeafgivnin
gen eller Landlov lil Stemmegivning Tor Konsul (Vicekonsul) eller anden Myndighed 
alt forudsal, at ikke Lvingende og uopsætlclige Skibsforretninger er til Hinder der
for. Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Boder af indlil '100 Kr. Bo
derne tilfalde Slutskassen,

54 For Udfærdigelse af Attester, Paalegninger og Bevidnelser, som afgives efter 
de her fastsatte Regler, erlægges ingen Betaling.

Slutningsbeslemmelser og midlertidige Bestemmelser.
55 Lov om Folketingsvalg paa Færoerne af 2. Marts 1903 og Lov om Adgang 

for Sofolk, lijemmehorende paa Færoerne, til at deltage i Folketingsvalg af 10. Maj 
1912 samt endvidere alle ovrige Bestemmelser, som maalte stride mod nærværende 
Lov, ophæves.

5G Paa Folkelingsvalglisterne for del ffirste Valg, der foretages efter nærvæ
rende Valglovs Regler, og de folgende 3 Anrs Valglister oplages, uanset Bestem
melserne i § 2, kun de Mænd og Kvinder, der har fyldt deres 29de Aar, paa Valg
listen for det femte og de derefter folgende 3 Aar optages de Mænd og Kvinder, 
der har fyldt deres 28de Aar, og saaledes fremdeles hvert ‘!de Aar en ny Aargang 
indlil den i § 2 fastsatte Valgretsalder.

57 For del forste Valg ti) Folketingel efter nærværende Lov sknl Justitsministe
ren være bemyndiget til i Tidsrummet, indlil Crundlovcn af 5. Juni 1915 i sin 
Helhed Iræder i Kraft, al lade træffe dc fornodne Forberedelser med Hensyn til 
Affattelsen af Valglisterne, deres Fremlæggelse, Valgbestyrelsens Dannelse m. v.

Justitsministeren bemyndiges lil at bestemme, at Udfærdigelsen af dc Valglister, 
der i Henhold til Lov om Folketingsvalg paa Færoerne af 2. Marts 1903 § 12 o. flg. 
skulde have været affaltede for Aaret fra den 1. Juli 1916 til 31. Maj 1917, bort* 
falder.

58 I de Tilfælde, hvor Folketingsvalgel paa Færoerne ikke foretages samtidig

' )  Uitgaar ífiilg e  Lov Nr. 53B oí 22. Dec. 1917.
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med (§ 20) Valget i det ovrige Land, medregnes de paa Færoerne afgivne Slem
mer ikke ved Tílíægsmandatemes Fordeling ( jfr . § 38).

59 De i nærværende Lov indeholdte Bestemmelser kommer lil Anvendelse, naar 
Grundloven af 5. Juni 1915 i sin Helhed er Iraadt i Kraft. Dog træder § 57 i Kraft 
sLrafcs.

28. April —  LOV (NR. 128) FOR FÆ RØ ERN E OM AFSTAAELSE A F GRUND 
TIL  K IRK ER  OG KIRKEGAARDE.

11) Enhver er forpligtet lil at afslna den lil Byggegrund for Kirker og til An
læg af Kirkegaarde samt tilhorende Vejforbindelser m. v, fornodne Grund, dog kun 
imod fuldstændig Erslalning efler de almindelige Regler om Afstaaelse af E jen
dom til offentligt Brug.

Ligeledes kan enhver tilpligtes at laale, at de lil Opfcirelse eller Vedligeholdelse 
af Kirker og til Anlæg eller Vedligeholdelse af Kirkegaarde nodvendige Materialier. 
saasom Sien, Grus, Sand, Ler o. s. v., tages íra eller fores over hans Grund imod 
Erstatning saavel for Maleri aliernes Værdi som for den ham ved Borttageisen og 
Arbejdet i ovrigt paaforle Skade.

2 -) I hvilket Omfang Grundafstaaelse og midlertidig Benyttelse af Andenmands 
Grund i Overensstemmelse med § 1 skal finde Sted, “bestemmes i hvert enkelt T il
fælde af Laglinget.

Lagtingets Afgorelse kan gennem Amtet paaklages for Justitsministeriet. Saadan 
Paaklage maa ske inden 3 Maaneder, efter at de vedkommende Ejere og Brugere 
af den Jord, der agtes indtaget eller benyllet, bevislig har modtaget Underretning 
om Afgorelsen. Ejes eller bruges Jorden af flere i Fællig, skal det dog være til- 
slrækkeligl, at 4  af de storre Lodsejere eller Brugere underrelles om Lagtingets 
Afgorelse; men denne maa i saa Fold tillige bekendtgøres ved Opslag paa de i 
Henhold til Lov forFæroerne om Ophævelse af Kundgorelse ved Kirkestævne m. m. 
af 1. April 1912 indreltede Tavler i vedkommende Sogn eller paa den for offentlige 
Kundgcirelscr i Sognel ellers brugelige Mande samt ved lndrykkelse een Gang i 
den lil Oplagelse af retslige og offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede 
Avis. Frislen for Paaklagen, der staar aaben for enhver Lodsejer eller Bruger, 
regnes da fra den Dag, da Bekendtgorelsen i Avisen har fundet Sted, Oversiddes 
Fristen, er den af Lagtinget trufne Afgorelse hindende.

3 I Mange! af Overenskomst bliver Erstatningen i alle fornævnte Tilfælde at 
fastsætte ved Taksation af uvildige, inden Relten udmeldte Mænd i Overensstemmelse 
med Reglerne i § -1 i Lov om Forpligtelse til Jords Afgivelse til offentlige Veje, 
Havne og Landingssteder samt ti! offentlige Skoler paa Færoerne af 7. Maj 1881,

17. Maj LOV (NR. 152) OM VÆRN FOR DYR (se An, Nr. 110 1. Marts 
1919).

31. Juli —  CIRKULÆ RE (NR. 128) OM FNAT. (Se Justm. Skr. 28. Okt. 1922).

1. Marts 1917 U. M. SKR. ang. AUTORISATION AF LÆ REM IDLER VED 
DE FÆ RØ SKE FOLKESKOLER, Med Skrivelse af 28. November f. A. har Direktio
nen hertil fremsendt et Andragende fra Sognepræst Evensen, hvori denne hen
stiller, at to af ham udgivne Skoleboger *Stavingarbók« og »Lestbók fyri yngri 
born« maa blive autoriserede som Læremidler ved de færoske Folkeskoler, idet 
det efter Andragerens Formening ikke bor være overladt den enkelte Lærer at 
■beslemme, hvilke Boger der skal benyttes ved Undervisningen í den paagældende

1) J f r .  Itesol. 16. O ktober 1833 og Lov n í 4 , Ja n u a r 1854 P u n k t 16.
2)  K irk er e r  F æ tlesn n lig gen Je , men K irkegaard e Sæ ranliggende.
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Skole. Direktionen har for sit Vedkommende i ovennævnte Skrivelse henstillet, al 
det paalægges Direktionen at indhente Ministeriets Approbation af saadanne Bo
ger, som ikke benyttes i den ovrige Del af Kongeriget, i Anledning heraf skal man 
tjenstlig melde, at saadanne Boger vel bor forelægges Direktionen til Godkendelse, 
inden de tages i Brug i Skolen, men at man maa have dot overladt til Direktionen 
at lage endelig Bestemmelse om Bogemes Autorisation.

(G e jst. R esk r.)

17. Juni —  IN STRUKS FOIl LANDBRUGSKONSULENTEN PAA FÆRØERi\E.
1 Landbrugskonsulenten har at tage Bolig paa det Sted, som Justitsministeriet1) 

bestemmer. Han maa ikke uden Amtmandens1) Tilladelse rejse udenfor Færoerne. 
Han vil have al finde sig i Forandringer i eller Deling af Konsulentvirksomheden, 
saavel som i senere Ændringer af denne Instruks.

2 Ved Udforelsen af Konsulentvirksomheden vil han have at rette sig efter dc 
Forskrifter, der gives ham nf Justitsministeriet.1) Han vil have inden hvert Aars 
1. Juni at indsende Beretning om sin Virksomhed samt sine andre skriftlige Hen
vendelser gennem Amtet1) til Lagtinget. Amtet kan til enhver Tid, naar dertil 
maatte findes Anledning, sælte sig i direkle Forbindelse med Landbrugskonsu
lenten.

3 Landbrugskonsulenten skal have sin Opmærksomhed aarvaagenl fæstel pa« de 
Forbedringer, der maatte kunne fremme det færoske Landbrug, og skal, naar han 
finder Anledning dertil, henlede offentlige Myndigheders og privates Opmærksom
hed paa, hvad der i saa Henseende maa anses for onskeligt og nyttigt.

4 Han har at bisLaa med Undersogelscr, Oplysninger og Erklæringer angaaende 
de offentlige Sager, som forelægges ham. Hvert Aar inden 1. Juni tilstiller han 
Lagtinget Forslag om, hvad der for kommende Aar bor soges bevilget af offentlige 
Midler lil Landbrugets Fremme.

5 Han har at fore Journal over ind- og udgaaende Korrespondance, Kopibog, 
Dagbog over udforte Forretninger og Fortegnelse over indlobne Anmodninger om 
Bisland. Han skal desuden fore Protokol vedrorende Stambogforing, Udstationering 
af Avlsdyr m. v.

6 Han vil have at yde Befolkningen Raad og Bistand i sau stor Udstrækning, som 
hans Tid og Indsigt tillader det, paa folgende Omraader: Jordbrug, Husdyrbrug, 
Mejerivæsen, Bygningsvæsen og Redskabsbrug, Vej- og  Brobygning, Planer og Bc 
regninger, Landbrugets Binæringer. Herunder for de enkelte Grenes Vedkommende:
a. Jordbruget, Afgroftning, Engvanding og andre Kulliveringsarbejder i Indmark 
og Udmark. Desuden vedrorende Indmarken: Jordbearbejdning, Godningens Be
handling og Anvendelse, Valg af Saasæd, Vækstfolge, Planternes Behandling under 
Væksttiden, Indhostnmgs- og Opbevaringsmelhoder. b. Husdyrbruget. Udvalg og An
skaffelse af Avlsdyr, planmæssig Avl, Slambogforing, Husdyrenes Rogt og Fodring, 
herunder Haugernes Udnyttelse, c. Mejerivæsen. Mælkens Behandling og Foræd
ling. d. Bygningsvæsen og Redskabsbrug. Byggeplaner for Økonomi- eller Udhusbyg
ninger, Valg af Redskaber og Maskiner til Jordbruget, e. Vej- og Brobygning. Anlæg 
af Gaardsveje, Planer for mindre Brobygninger og Jordforbygninger, f. Planer og Be
regninger m. v. Jorders Deling, Sammenlægning eller Regulering, Planer for Af- 
grðftnings- og Engvandingsanlæg, Beregning af tilstedeværende Vandkraft og den
nes landbnigsmæssige Udnytlelse, Togbaneanlæg m. v. g. Landbrugets Binmringer. 
Havebrug, herunder Grontsagers og Bærbuskes Dyrkning, Haveproduklers Opbeva
ring, Fjerkræavl, Gedehold, Fuglerógt, herunder hensigtsmæssig Ordning til Beva
ring og Formering af Mark- og Bjergíuglebestanden, Torvcmarkcrnes Behandling.

7 Konsulenten skal forelage Rejser paa Færoerne i det Omfang, som hans Virk
somhed udfordrer. Ved Ordningen af Arbejds- og Rejseplan har Konsulenten al 
iagttage, at flere Forretninger paa samme Sled saa vidt muligt udfores under

’)  Nu Landsstyret.
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samme Besog paa Stedet. saml al líejserne lægges paa den mesl lienHgUmaf
sige Maade. Rekvirenterne underretles i betimelig Tid om Konsulentens Ankomst.

8 Konsulentens Bistand ydes gratis, dog er lian berettiget tii al forlange Veder
lag for Artikler og Afhandlinger, som han udarbejder efter Anmodning af Blad- 
redaktorer, Forlæggere og lignende. Han maa ikke uden Justitsministeriets1) T il
ladelse overlage andet lonnet Arbejde.

0 Pladsen kan fra hver af Siderne opsiges med 6 Maaneders Varsel. Tillægsbcstan 
ruelse. I Tilfælde af, at der paa Færoerne oprelles en Landbrugsskole eller etableres 
et Forsogsbrug i Plantekultur, skal Konsulenlen være forpligtet lil at medvirke ved 
disse Foranstaltningers Virksomhed i det Omfang, som Justitsministeriet1) lil den 
Tid beslemmer.

(U tr.)

22. Juni —  LOV (NR. 313) FOR FÆ RØERNE OM AFSTAAELSE AF GRUND 
T IL  ANLÆG AF SPORFORBINDELSE FRA KULMINER T IL  UDSKIBNINGS
STED ER M. M.

1 justitsministeren bemyndiges lil at ekspropriere de Arealer, som er fornodne til 
Driften og Udnyttelsen af de Kulminer paa Færoerne, hvor Staten bar paabegyndt 
eller senere maatte paabegynde Kulbrydning, derunder Arealet til Anlæg af Spor
forbindelser til Transpor! af Kul til vedkommende Udskibningssteder -amt til de 
fornodne Oplagspladser for Kullene.

2 I Mangel af Overenskomsl bliver Erstatningen for Afstaaelsen at íastsælte ved 
Tnksalion af uvildige inden Retten udmeldte Mænd i Overensstemmelse med 
Reglerne i § 1- i Lov om Forpligtelse lil Jords Afgivelse lil offentlige Veje, Havne 
og Limdinpssleder saml lil offentlige Skoler paa Færoerne af 7. Maj 1881.

31. Okt. 1917. INSTRUKS (NR. 223) OM ÆNDRINGER I INSTRUKS AF
10. MARTS 1906 OM UDFØRELSEN AF NOTARIALFORRETMNGEN PAA 
FÆ RØERNE i Henhold til Lov af 9. Marts 1906. (Indfójet i Instruks af 1906),

8. Nov. 1917. BEK. (NR. 62) OM EN VEDTÆ GT FOR LANDINGSSTEDET 
SKALAMØL I KVALBØ.

Under Dag* Dato har Justitsministeriet i Henhold til Lov om Udfærdigelse af 
reglementariske Bestemmelser for Benyttelsen af Havne m. v, af 30te Januar 1875 
sladfæslet folgende Vedtægt for Landingsstedet Skálamol i Kvalbó.

1 Enhver Baod, som gaar lil Sos fra Landingsstedet Skálamol i Kvalbo, skal be
tale i Afgift til Landingsstedets Kasse 15 Øre, hver Dag, den gaar ud.

2 Landingsstedets Drifi varelages af en af Forslnnderskabet for Kvalbo Sogns 
Kommune for el Aar ad Gangen valgt Bestyrelse, beslaaende af 3 Medlemmer, af 
hvilke mindst de 2 skal være Medlemmer of Forstånderskabel. T il Afholdelse af 
Udgifter og til Foranstaltninger, der vil medfiire saadanne, udkræves Forstander
skabets Samtykke. Landingsstedets Regnskabsvæsen udsondres som en særlig Af
deling af Kvalbó Sogns Kommunes Regnskab, og dets Indlægler maa ikke forbruges 
li;l andre kommunale Øjemed end lil Landingsstedets Administration og Forbedring, 
Iovrigt skal Landingsstedets Kasse beslyres ganske efter de for Kommunekassen 
gældende Regler.

3 Forstanderskabet antager efter Indstilling fra Landingsstedets Bestyrelse ert due
lig Mand til som Opsynsmand at fore det daglige Tilsyn med Landingsstedet, op
kræve og indbetale Afgifter m. m.

4 Det er forbudt at beskadige Landingsstedet eller nogen Lil delle horende Ind
retning eller at anbringe noget ud for Landingsstedet, som vanskeliggor Adgang ttl 
dette.

*) Nu Landsstyret.
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5 Landingsstedets Bestyrelse skul være beretligel til al træffe de fornodne For
anstaltninger lil al opretholde god Orden paa den til Landingsstedet horende Lan- 
dingsbro saasom ved at kræve Baade, som er anbragte her, flyttede eller ved al kræve 
Fiskeaffald, som er henlagt paa Broen, fjernet.

6 Overtrædelser af denne Vedtægts Bestemmelser straffes med Boder indlil 200 
Kr. Sager angaaende saadanne Overtrædelser behandles som offenllige Politisager, 
og Boderne tilFalder Landingsstedets Kasse. 1 alle Tilfælde, hvor der er Tale om 
Bode eller Ertalning efter denne Vedtægt, er del Landingsstedets Bestyrelse tilladt 
at tbesíemme og affordre vedkommende de Pengebeliib, der skal erlægges; vil ved
kommende ikke betale disse, afgores Sagen ved Politiretten.

21. Dec. 1917. —  ANORDNING (NR. 649) OM, HVAD DER I LOV FOR FÆ R 
ØERNE OM FORBUD MOD AT DRIVE ERHVERV MED BERUSENDE 
D RIKKE M. M. AF 21. DECBR. 1917 SKAL FORSTAAS VED DRIKKE. I Henhold 
lil § 5, 2det Slykke i Lov for Færoerne om Forbud mod aL drive E r
hverv med berusende Drikke m. m. af Dags Dato1) udfærdiges herved saalydende 
Anordning: Ved »Drikke« forstaas i den ovennævnte Lov 1. Vædsker, som 
efter deres almindelige Beskaffenhed er bestemte til, ufortyndet eller fortyndet, 
ublandet eller blandet, at drikkes som Nydelses- eller Beruselsesmiddel, eller som, 
uden al hcire lil de Apotekerne fonbeholdle Varer —  er bestemte til, uíorlyndel eller 
fortyndet, ublandet eller 'blundel, al drikke som Medicin (La:gedrik), 2. Vædsker, 
som —  uden at hore til de Apotekerne forbeholdte Varer —  ved Forlynding eller 
Blunding efter deres almindelige Beskaffeiíhed bliver egnede lil al drikkes som 
Nydelses- eller Beruselsesmiddel, S, Vædsker, som vel eiler deres almindelige Be
skaffenhed er bestemte til andet. Brug, men som gores til Genstand for Ktib og 
Salg under saadanne Forhold, al det 'maa antages al være aahenibart for Sælgeren, 
at Koberen agter at bruge den tíl al drikke som Nydelses- eller Beruselsesmiddel. I 
denne Henseende kan Justitsministeriet-) bestemme, at en Vasdske bliver at hen
regne til »Drikke«, saafreml der maalle finde Misbrug a;f vedkommende Vædske 
Sled. Spiritus, der cr gjort udrikkelig (denalureret) efler nærmere af Justitsmini
s te r ie t)  fastsalte Regler, kan kun i Henhold lil Reglen under Punklum 3 blive at 
henregne til Drikke. Fra Reglen under Punktum 1, forsaavidt ungaar Vædsker. der 
er bestemt til at drikkes som Medicin (Lægedrik), suml fra Reglen under Punklum
2 kan Justitsministeriet efter Lagtingets Indstilling2) undtage Vædsker. Nærværende 
Anordnin" træder i Kraft den 1. Januar 1918. Samtidig træder Anordning af 6te 
December 1912, indeholdende nærmere Bestemmelser i Henhold lil § 25, 2del 
Slykke, i Lov for Færoerne Nr. 99 af 10de Maj 1912 om Handel med og Udskænk
ning af berusende Drikke ud af Kraft.

28. Der. —  BEK. (NR. 6 6 2 1 OM ÆNDRING I REGLEMENT 1 HENHOLD TIL  
SØLOVENS § 15 FOR SKIBSM ANDSKABETS FORPLEJNING OG OPHOLDS
RUM OM BORD I FÆ RØ SKE FISK ER SK IBE AF 6. NOVEMBER 1893. Bestem
melsen i Afsnit I Nr. 3, 3die Stk. i Reglement i Henhold til Solovens § 15 for Skibs
mandskabets Forplejning og Opholdsrum om Bord i færoske Fiskerskibe af 6te 
November 1893 ophajves fra den 1ste januar 1918 ut regne.

I, Marts 1918 LOV (NR. 102) OM VEDERLAGSFRI AFSTAAELSE AF 
KONGSJORD OG BEN EFICERET JORD T IL  ANLÆC AF O FFENTLICE V EJE.:') 
Juslilsminisleren bemyndiges til uden Vederlag til Statskassen at afstaa saadanne 
Arealer af Kongsjorden paa Fa:roerne, som agtes benyllede lil Anlæg af offentlige 
Veje, særlig naar de interesserede Odelsejere og Kongabíinder for deres Vedkom
mende fraifalder Erstalning i Anledning af Afstaaelsen af Jord til Anlægget. Saadan 
vederlagsfri Afstaaelse skal under tilsvarende Forudsætninger og med Kirkemini
steriets Samtykke ogsaa kunne finde Sted -med Hensyn lit beneficeret Jord.

i )  Nu Lov Nr. 115 o f 4, A pril 192B.
3 ) Nu Landsstyret.
8)  M inisterie ts M yndighed nu form entlig lios H jcm m tsly rtl.

209



1918 12. Marls

12. Marts LOV (NR. 115) OM FORANSTALTNINGER T iL  TUBERKULO
SENS BEKÆ M PELSE. (Se Anordn. 1. April 1921).

23. April BEK. (NR. 230) OM AT VAAG SOGN PAA FÆ RØERNE FREM- 
TID IC  BENÆVNES KLAKSVIG SOGN.

30. Nov. ANORDN. (NR. 621) OM UDLEVERING AF BERUSENDE D RIK
KE FRA APOTJIEKER PAA FÆ RØERNE. I Henhold lil § 1, 2dei Stykke, i Lov 
for Færoerne om Forhud mod ot drive Erhverv med berusende Drikke m. m. af 21. 
December 19171) fastsættes det herved, at Udlevering aí saadanne Drikke fra 
færoske Apolheker kun maa finde Sted efler en af en autoriseret Læge udstedt 
Recept, j hvilken det er angivet, hvor stort et Kvantum af den paagældende Drik 
der maa udleveres. Der maa kun udleveres een Gang efler hver Recept, og denne 
skal annulleres aí Apotekeren efter Brugen. Denne Anordning træder i Kraft den 
lsle Januar 1919.

13. Dec. 1918 BEK. (NR. 619) OM HAANDKØBSUDSALG PAA F Æ R 
ØERNE. I Henhold lil § 7, 2det Stykke, i Lov om Apotekervæsenet paa Færoerne aí 
29de April 19132) fastsætler Justitsministeriet herved folgende Regler for de 
i Henhold til den nævnte Lovs § 1 oprettede Haandkobsudsalg aJ Lægemidler.

1 Amtmanden3) meddeler Fysicus, hvem der antages som Bestyrer af Haand- 
kohsudsalg. Tilladelse til at have saadanne Udsalg kan tilbagekaldes af Justitsmini
steriet.3)

2 I saadanne Udsalg maa der forhandles de Lægemidler, hvis Forhandling i 
visse mindre Dele er forbeholdt Apotekerne i Henhold til § 5 i Loven om Apo
tekervæsenet paa Færoerne; herfra undtages dog Lægemidler, hvis Sammensæt
ning ikke er angivet, Lægemidler, som kun maa udleveres fra Apoteker efter Re
cept, samt folgende Lægemidler:

1. Blaasyre. Acidum hydrocyanatum. 2. Cyankalium. Cyanetum kalicum. 3. Diklor- 
eddikesyre. Acidum dichioraceticum. 4. Heksamethylentetramin under dets forskel
ige Betegnelser. HexamelhyJentetraminum ejusque synonyma. 5. Kloroíormvand. 
Aqva Chloroformii. 6. Kromsyre. Acidum chromicum. 7. Lakser-Korender. Fnuctus 
Vitis sennatus. 8. Monokloreddikesyre. Acidum monoch'loracelicum. 9. Trikloreddi- 
kesyre. Acidum trichloraceticum. Det er derhos tilladt fra Haandkobsudsalg at ud
levere folgende Lægemidler: 1, Ailcock’s Plaster, 2. Alun. Sulías aluminicocgali^us.
3. Borsyre. Acidum boricum. 4. Brandreths Pilier. 5. Citronsyre. Acidum citrigum.
6. Faarelalg. Sebum. 7. Forhindsstof, som maa sælges i Haandkob paa Apotekerne. 
8. Formalin. Solution Formaldehyd. 9. Glaubersalt. Sulfas natrieus, 10. Glycerin. 
Glycerinum. 11. Hæfteplaster, svensk. Emplastrum adhaesirvum, 12. Kali, klorsurt. 
Chloras kaltcus. 13. Kali, kulsur, renset. Carbonas calcus depuoratus. 14. Kamfer, 
hel. Camphora tola. 15. Kautschuk-Hæfteplasler. Collemplastrum adhaesivum supra 
linleum exlensum. 16, Lakrids, engelsk. Extractum Glycyrrhifcae composilum. 17. La
nolin. Adeps Lanae cum Aqva. 18.Lanolin, vandfrit. Adeps Lanae. 19, Levertran. 
Oleum Jecoris Aselli. 20. Lusefro, hele. Semen Sabadillae totum. 21. Natron, tve
kulsurt. Bicarbonas natrieus. 22. Olivenolie, Oleum olivae. 23. Salep, vestindisk, 
Amylum Maranlae. 24. Salicylsyrepudder. Pulvis salicylicus compositus. 25. Vaselin. 
Vaselinum,

3 Fra Apotekets Side skal de Lægemidler, som leveres til et Haandkobsudsalg, 
være forsvarligt indpakkede, forsynede med Eliketle, der lydeligt angiver Apotekets 
Navn, Lægemidlets danske Benævnelse for de Lægemidlers Vedkommende, der 
findes nævnt i Farmakopéerne, den der paabudle Benævnelse — , dels Pris og Ud-

s) Nu Lov 115 nf 4. April 192B.
*) J fr . nu LI. Nr. 14 af 2B. Marts 1949 om Apolekurvicsenct.
s)  Nu Landsstyret.

2 1 0



13. Dec. 1918

leveringsdato, og med Apotekels Segl i Lak eller med Melalplombe; Papiroblater eller 
lignende kan kun for Forhindsslofifers Vedkommende træde i Sledet íor Forseg
ling.

Benyttelse pnn Etikeller af Navne, der antyder Lægemidlets therapeutiske An
vendelse eller Virkning, f. Ekts Hovedpinepulvere, Sloppedraaber eller lignende, er 
ikke tilladt.

Med Hensyn til den Form, hvori Lægemidlerne skal udleveres fra Apoteket, deres 
Indpakning eller lignende, er Apotekerne iovrigt forpligtede til at relte sig efler 
de Forskrifter, Sundhedsstyrelsen') finder del fornodent at giive. Apotekerne har 
Ansvaret for Lægemidlernes rette Kvalilet, tilborlige og hensigtsmæssige Indpak 
ning i de efter Staffernes Anvendelse og ovrige Forhold passende Mængder, deres 
Forsegling og Mærkning, deres Friskhed og ovrige Tilstand.

1 Udsalget maa der ikke íorelages nogen som helst Behandling, Omha:!dning eller 
Deling aí de fra Apoteket modtagne Lægemidler; disse skal leveres Kåberne i 
ganske samme Tilsland, i hvilken de er udloverede fra Apoteket.

4 Der maa ikke afkræves Koberen hojere Belaling ío r Lægemidlerne end den 
paaskrevne Pris. Udsalgets Bestyrer maa soge sil Vederlag i den Provision, om 
hvilken han slutter Aftale med Apolekeren.

5 De i et Haandkobsudsulg heroende Lægemidler skal opbevares paa særlige 
Hylder, i særlige Skuffer eller Skabe, der ikke maa indeholde andre Varer end 
dem, der hidríirer fra det Apotek, som forsyner Udsalget, alt efter nærmere An 
visning af vedkommende Apoteker, der har Ansvaret for, al Lægemidlerne op 
bovares i Udsalget paa en saadan Maade, al de ikke fordærves, og al der er 
saa ringe Fare íor Forveksling tom  muligt.

Skabe, Skuffer. Hylder og Beholdere skal hotdes omhyggeligt rene og i god 
Orden.

De til 'U dvortes Brug hestemle Lægemidler skal holdes samlede for sig, og de 
lidligst modtagne Lægemidler skal stilles nærmest ved Haanden for saa vidt muligt 
at forhindre, at der udleveres overgemte Varer.

I den varme Aarstid kan Saft og andre Lægemidler, som skal opbevares koligt, 
an'bringes i en Kælder elier paa et lignende Sted efter vedkommende Apotekers 
nærmere Anvisning.

6 Paa Skilt, Annoncer o. s. v. maa Udsalgel kun betegnes som »Huandkobsud- 
salg fra N, N. Apotek«, derimod ikke som »Medicinhandel«, »Haand'kobsapotek« 
eller lignende.

Benævnelsen wHaandkobsudsatg« er forbeholdt de i Henhold til nærværende Reg
ler tilladte Udsalg.

1 Apolekeren er forpligtet lil, saa snart han kommer lil Kundskab om, at der 
ved el Udsalg forekommer Uorden eller Mislighed af nogen Art, uopholdelig at 
foretage del fornodne til Manglens Afhjælpning.

Mindst een Cang aarlig foretager den Embedslæge, indenfor hvis Embedsom- 
raade Udsalget er beliggende, et Eflersyn af Udsalget, hvorved det paases, at 
samtlige foranslaaende Bestemmelser nðje overholdes.

Fordærvede Varer eller Varer, hvis Indpakning eller Mærkning skonnes man
gelfuld, sendes tilbage lil det paagældende Apolek.

Under særlige Omstændigheder kun der, saafremt Embedslægen skonner det for- 
nodent, paakatdes Bistand fra en farmaceutisk uddannet, af Justitsministeriet1) ud
peget Visitalor.

8 For de Udsalgs Vedkommende, hvor Udlevering af Varer er begyndt, skal Be
stemmelserne i § 2 være gennemforle senest den 1ste Juli 1919.

1. Marls 1919 —  AN, (NR. 110), HVORVED LOV OM VÆRN FOR DYR AF 
17. MAJ 1916 SÆ T T E S I KRAFT PAA FÆRØERNE.

’ )  Nu Landsstyret.
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1 Den, som mishandler Dyr eller ved Overanstrengelse, Vanrógt eller paa an
den Maade behandler Dyr uforsvarligt, straffes med Bode fra 20 Kr. til 1.000 
Kr. eller Fængsel,

2 Ret til at udfore Slagtning kan for en Tid eller for bestandig ved Dom fraken
des den, der har gjort síg skyldig i grov Mishandling af Dyr.

3 Politiet skal, naar del kommer til Kundskab om, at el tilskadekommet eller 
sygt Husdyr ikke kan belbredes, og at del vil medfore unðdig Lidelse ut lade 
det leve, hurtigst muligt foretage Undersogelse, om fornodent ved en Dyrlæge, 
og kan derefter give Ejeren eller den, der har Raadighed over Dyret, skriftligt 
Paalæg om inden en vis kortere Frist at lade Dyret dræbe. Efterkommer den, 
hvem Poíitiel i Henhold til foranforte Bestemmelse har givet Paalæg, ikke delle, 
ífalder den pangældende Straf efter § 1.

4 Om Tilladelse lil at foretage smerteforvoldende Forsog med Dyr i videnska
beligt Øjemed samt om Straffen for Overtrædelse af de med Hensyn hertil givne 
Regler gælder, hvad der derom er foreskrevet i den lil enhver Tid gældende Lov
givning.

5 Angaaende Dyrs Transport, Slagtning eller deres Behandling i særlig Ret
ning kan Justitsministeriet1) efter indhentet Erklæring Ira Lagtinpet give Forskrif
ter, ligesom der i Politivedtægter kan oplages Bestemmelse i saa Henseende. Over
trædelse af saadanne Forskrifter straffes som Overtrædelse af Politivedtægt, for- 
saavídt ikke hojere Straf er forskyldt.

6 Sager om Overtrædelse af denne Lov behandles som offentlige Politisager. 
Udgifter i Henhold til denne Lov afholdes efler Reglerne om Delinkventomkost
ninger.

7 § 297 i almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1856 ophæves.

4. Okt. — LOV (NR. 54 I) OM TILSYN  MED DAMPKEDLER PAA LAND
JORDEN. (Se An. Nr. 171 af 18. Juni 1926. )

1. Okt. —  ANORDNING (NR. 515) HVORVED LOV OM EM BEDSLÆ GE
V Æ SEN ETS ORDNING A F 21. A PRIL 1911. SÆ T T E S I KRAFT PAA F Æ R 
ØERNE.

/. Organisationen.
1 Færoerne udgor en Amtslægekreds, som deles i 1 Lægekredse nemlig: Thors

havn Lægekreds, bestaaende af Sando og Sydslromo Sysler med undtagelse af Øen 
Store Dimon, og Næs og Sjov Sogne i Østero Syssel, Sudero Lægekreds, bestaa
ende af Suderii Syssel samt Øen Store Dimon. Vestmanhavn Lægekreds, bestaaende 
af Vaago og Nordstromo Sysler samt Ejde Sogn, og Norderoernes Lægekreds, be
staaende af Norderoernes Syssel samt Funding, Andefjord, Fuglefjord og Gole 
Sogne.

1 hver Kreds ansættes en af Kongen udnævnt Kredslæge. Den, der beskikkes til 
Kredslæge i Thorshavn, er tillige Amtslæge. Del bestemmes af Justitsministeren, 
hvor Kredslægerne skal have Bopæl,2 )

2 Fra et Tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren, kan der som Embeds
læge paa Færoerne kun ansættes Læger, der har besluaeL den i Lov om Embeds- 
lægevæsenels Ordning uf 21de April 1911 i  2, 1ste Stjkke omhandlede Prove. Efler 
Udgangen af 1926 kan ingen, der ikke har aflagt Priiven, beklæde Stillingen som 
Embedslæge.

3 Amtslægen og Kredslægerne staar, for saa vidt deres Embede angaur, under 
Sundhedsstyrelsen og er forpligtede til at udfore de Syn og afgive de Erklæringer, 
som denne begærer; de udgor Méllemleddet mellem Sundhedsstyrelsen og Læger, 
Tandlæger, Apotekere. Jordemódre, de til begrænset Lægegerning bemyndigede Per
soner, eventuelt Sygeplejere, Massorer og lignende.

’ ) Forskrifterne kan nu gives nf Landsstyret,
! )  Bekendtgorelse Nr. 546 af 4. Oktober 1919.
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11. Virksomhedsomraadet.
4 i)  Amtslægen er Amtmandens og Lagtingets sagkyndige Raadgiver og skal 

som saadan hores i alle Amtet eller Lagtinget vedrorende Sager, der skonnes at 
kræve lægekyndig Indsigt, derunder indbefattet Sager om Beskikkelse aí Distrikts- 
og Reservejordem od re og Valg af Jordemoderelever, Han skal hores angaaende 
Ansættelse af Overlæger og Enelæger ved amLs- og bykømmunale Sygehuse samt 
Sygehuse, som nyder Tilskud af Stal eller Kommune og skal have Lejlighed til 
at udtale sig om Planer lil Opforelse af og Ombygning af Skolebygninger.

Han er Medlem af Oversundhedskommissionen,2) danner i alle Embedsforhold 
et Mellemled mellem Amtets ovrige Kredslæger og Sundhedsstyrelsen og forer Over
tilsynet med samtlige i §§ 5— 12 omhandlede Forhold i Overensstemmelse med en 
Instruks, der udfærdiges af Justitsministeren.3) Han afholder de befalede Jorde- 
moderkonferencer.

Han samler og bearbejder efter Sundhedsstyrelsens Bestemmelse det Amtet ved
rorende, fra Kredslægerne modtagne statistiske Materiale.

Amtslægen har naar som helst uhindret Adgang til Sleder, med hvilke han i 
Embeds Medfor fórer Tilsyn.

5 Kredslægen er lægekyndig Raadgiver for Kredsens dommende og administra
tive Myndigheder ag dens by- og sagnekomtnunate Raad, skal som saadan hores 
i alle Kredsen vedrorende Sager, der skonnes at kræve lægekyndig Indsigt, og 
skal afgive de Betænkninger, der i saadanne Sager affordres ham. Han kan af de 
kommunale Raad kaldes til Deltagelse i deres Forhandlinger, dog uden Stemmeret, 
og skal deltage i alle Forhandlinger om Sundhedsvedtægter, ligeledes uden Stemme
ret.

Kredslægen forer Tilsyn med Sundhedsforholdene i Kredsen paa den Maade, 
som bestemmes i en Inslruks, der udfærdiges af Justitsministeren/*) Under dette 
Tilsyn horer navnlig;

1) de i § 3 nævnle Personers Kaldsvirksomhed, for saa vidt den vedkommer det 
offentlige;

2) Anliggender, der ved rorer Sundheds- og Sygeplejen i saadanne Anstalter, 
hvor flere Mennesker holdes samlede, saasom Forsorgelsesanstalter, Alder
domshjem, Plejeanstalter, Fattighuse, Arbejdsanstalter, Straffeanstalter, Fængsler, 
Arresler, Tvangsarbejdsanslalter, Opdragelsesanstalter, Internater, Bórnehjem, Asyler, 
Vuggestuer, Skoler, Abejderboliger og lignende;

3) Virksomheder, som er undergivne Lcuve, Anordninger eller Regulativer af sund
hedsmæssig Art, saasom Bagerier, M ejerier, Slagterier, Fabrikker m. v. samt Kul
brydning og Minedrift;

1) Sygehuse, Sanatorier, Klinikker, Kursteder, Fodehjem, Helbredelsesanstalter, 
Rekonvalescenthjem, Anstalter til Behandling eller Forplejning al syge, vanfore, 
blinde, dovslurmne, aandssvage, Epileptikere, Morfinister, Drankere, nervesvage og 
lignende samt alle private Hjem, hvor svangre eller fodende Kvinder, Plejebðrn, 
alderdomssvaskkede eller syge af hvilken som helst Anl i erhvervsmæssig Hen
sigt haves tr! Huse;

5) Apoteker, Haandkobsudsalg og lignende;
6 ) almindelige sundhedsmæssige Forhold, derunder indbefattet Aflobs-, og Be

gravelses- og Byggeforhold, Desinfektion, Vandforsyning samt Tilberedelse af og 
Handel med Næringsmidler og lignende, hvorfra Fare for Befolkningens Sundhed 
kan befrygtes.

Kredslægen har, naar hans embedsmæssige Tilsyn gor det nSdvendtgt, uhindret 
Adgang til de paagældende Steder.

1) Ophævet ved An, Nr, 35 a f 26. Febr. 1935, forsaavidt angaar Bestemmelsen om, at Amts- 
licgen ski hores an g. Indsættelse af Overlæger og Enelæger ved Sygehuse.

3) Jfr . Lov B6 17. Marts 1922 Paragraf 2.
*) Instruks Nr. 502 3. Dec. 1921.
*) Inslruks Nr. 503 1. Dec. 1921.
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fi Kredslægen er forpligtet li! paa eget Initiativ al overvaagc Sundhedsfr nhol
dene i sin Kreds.

Om livnd der ifolge del ham paahvilende Tilsyn kommer til hans Kundskdb og 
aí ham skonnes at være til Skade for de offentlige SundhedsinLeresser, er han for
pligtet lil al gore Indberetning til de paagældende Myndigheder, ligesom han er 
forpligtet til ved Rnad og Vejledning at sðge opnaael en Forbedring af Forhol
dene, Hvis Kredslægen skiinner, at en sundhedsmæssig Foranstaltning er soa paa
trængende nodvendig, at dens Undladelse medforer overhængende Fare for Men
neskers Liv og Helbred, kan han beordre saadan Foranstaltning iværksat; dog 
skal han uopholdelig gore Indberetning om Sagen til vedkommende Myndighed 
og til Sundhedsstyrelsen,

7 Kredslægen er Medlem af Sundhedskommissionen i del af Kredsens Sogne, hvor 
han har Bopæl, Han er Raadgiver for de ovrige Sundhedskommissioner i Kred
sen og har Ret til at deltage Í deres Forhandlinger, dog uden Stemmeret. Han skal 
í betimelig Tid underrettes am Tid og Sted for hvert Modes Afholdelse og om de 
vigtigste Forhandlingsemner.

8 Kredslægen har at udfore de Hverv og Pligter, som det ved Lov om Foran
staltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Færoerne af 29de Marts 
1904,1) Anordning af 6te December 1912, hvorved Lov af 1ste April 1912 om 
Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse med forskellige Ændringer udvides 
lil at gælde for Færoerne,-) og Lov om Foranstaltninger lil al forhindre den asi
atiske Koleras Indbringelse lil Færoerne m. m, af 8de Januar 1872 og de i Hen
hold hertil Lrufne Bestemmelser er paalagl de hidtidige Embedslæger at udfore, 
alt i Overensstemmelse med den i § 5 omhandlede Instruks.

9 Kredslægen skal udfore de Pligter, som ifolge Lov om Modarbejdelse af of
fentlig Usædelighed og veneriske Sygdomme af 30. Marts 1906 paahviler den 
offentlige Læge; jfr , herved § 14, 3die Stykke,

10 Kredslægen er forpligtet til i sin Kreds at udfore de Forretninger, som ifolge 
Lov for Færoerne om Indpodning af Kokopper af 9de Marts 1906, jfr . Anordning 
om den offentlige Kokoppeindpodning paa Færoerne af 10de s, M. paahviler de nu
værende Embedslæger Í Egenskab af Epidemilæger, jfr . herved § 1 í, 3die Stykke.

11 Kredslægen forer det regelmæssige Tilsyn med Jordeniodervæsenet i Kred
sen.

12 Kredslægen indsamler og bearbejder det medicinalstatistiske Materiale, fiírer 
Embedsboger og afgiver Beretninger m, v. i saa Henseende efter de Regler, som 
af Sundhedsstyrelsen er eller maatte blive givne.

Paa Grundlag af de indsamlede Oplysninger skal han sóge at udforske Aarsa- 
gerne til Sygdommes Optræden i Kredsen og for de paagældende Myndigheder 
fremsætte Fprslag til deres Bekæmpelse.

Det af Kredslægerne behandlede medicinalstalistiske Materiale indsendes gennem 
Amlslægen til Sundhedsstyrelsen.

13 Kredslægen har Forpligtelse til vederlagsfrit at behandle fattige og alderdoms- 
understotlede i de Distrikter i Kredsen, for hvilke ingen Kommunelæge er ansat. 
Dog kan han kræve Befordringsudgifter, der afholdes i Anledning af saadan Be
handling, godtgjort af vedkommende Kommune.

I Tilfælde af Uenighed mellem Kredslægen og Kommunen om Godlgorelsen af- 
gores Sporgsmaalet af Amtet,

14 Amtslægen er Kredsens autoriserede Retslæge; som saadan foretager han 
sammen med en anden af Amtmanden udpeget Læge de lovmæssige Obduktioner 
i Kredsen i Overensstemmelse med en Instruks, der fastsættes af Justitsministeren 
efter Forhandling med Retslægeraadel og Sundhedsstyrelsen.:l)

*} Nu Lov Nr. 86 nf 17. M arts 1922.
s) Nu An. Nr. 185 af 1. April 1921.

Instruks Nr. 505 1. Dcremlicr 1921.
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Kredslægen er, íor ?aa vidt ingen særlig Arrest- eller Fængselslæge er ansat, 
forpligtet til at beåiandíe de Arrestanter, der hensidder i Arresthusene i Kredsen.

Hvor særlige Forhold gor det onskeligt, kan Justitsministeren eíter Forslag fra 
Sundhedsstyrelsen helt eller delvis overdrage de i denne Paragraf og de í §§ 9 
og 10 omhandlede Forretninger til en anden Læge, der for saa vidt bliver autori
seret Retslæge for Jurisdiktionen.

l i l .  Andre Bestemmelser.
151) For de Forretninger, Embedslægerne udforer i Medfor af nærværende Lov 

med dertil sig sluttende Instrukser, tilkommer der dem intet særligt Honorar.
Herfra gælder dog folgende Undtagelser:
1) For retsmedicinske Forretninger, krævede til offentlig Brug af dommende eller 

administrative Myndigheder, saasom lovmæssige Ligsyn, Obduktioner, Undersogelser 
af en Persons Sindstilstand eller Sundhedstilstand og lignende, tilkommer der for 
hver Forretning med lilhorende Erklæring Embedslægen en Betaling, der som hidtil 
udredes af Amtsrepartitionsfondon, og som fastsættes ti! folgende Belob: For et 
lovmæssigt Ligsyn 6  Kr. For en Obduktion 12 Kr. For en Undersbgelse af en Per
sons Sindstilstand 12 Kr, For en Underogelse af en Persons Sundhedstilstand og 
lignende 6 Kr.

2) For Forretninger i Medfor af Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af 
smitsomme Sygdomme paa Færoerne af 29de Marts 190*1,2) j f r. Anordning af 6te 
December 1912, hvorved Lov Nr. 55 af lste April 1912 om Foranstaltninger til 
Tuberkulosens Bekæmpelse med forskellige Ændringer ud%rides tíl at gælde íor Fær
oerne3) og Lov om Foranstaltninger lil at forhindre den asiatiske Koleras Ind
bringelse til Færoerne m. m. af 8de Januar 1872 gælder disse Loves Regler, der
under ogsaa indbefattet Reglerne om Befordringsgodtgørelse og Dagpenge.

3) For Forretninger i Medfor af Lov om M odarbejdeLe af offentlig Lísædeíig- 
hed og og veneri.'k Smitte af 30te Marts 1906 § 12 oppebærer Embedslægen af 
Amtsreparlitionsíonden i  Kr. íor forste Konsultation og 2 Kr. for hver folgende; 
Bestemmelserne i den nævnte Lovs § 11 forbliver i Kraft.

4 ) For Forretninger i Medfor af Lov for Færoerne om Indpodning af Kokop
per af 9de Marts 1906 jfr . Anordning om den offentlige Kokoppeindpodning paa 
Færoerne af 10de s. M. tilkommer der vedkommende Læge Betaling efter de hid
til gældende Regler.

5) For Attester lil Brug ved Ligbrænding, ifoige Lov om Ligbrænding af lste 
April 18924) § 3 har Embedslægen Ret til at kræve et Honorar aí 1 Kr.

16G) Naar en Embedslæge foretager Embedsrejier ud over 2 km íra  sin Bo
pæl og udenfor den By, hvor han er bosat, tilkommer der ham, hvis Returbeford
ring ikke uden uforholdsmæssig Tidsspilde har kunnet benyttes, Godtgórdse for 
Leje af Motorkoretoj, Molorbaad eller Robaad i Tilfælde, hvor disse Befordrings
midler efter Stedets Sædvane og Rejsens Natur almindeligt anvendes. Udgifterne 
hertil godlgores efter Regning, dog ikke udover den almindelige lokale Takst for 
den benyttede Befordring. I andre Tilfælde tilkommer der Embedslægen Beford
ringsgodtgorelse efler en aí Indenrigsministeren fastsat Takst,

I saa Henseende fastsætter Indenrigsministeren efter indhentede Udtalelser fra 
Lagtinget og Sundhedsstyrelsen ved en for 3 Aar ad Gangen udfærdiget Bekendt
gorelse, hvilken Befordringsgodtgorelse Embedslægerne kan íordre, naar ikke særlig 
Overenskomst er truffet.0)

Godtgorelsen skal fastsættes til et vist Belob pr, paabegyndt lobende km, og der 
skal angives et vist passende Mindste-Belob for korte Rejser.

l )  Jfr , An, Nr. 35 a í 26. Febr. 1935.
®) Nu Lov Nr. 86 a f  17. Marts 1922.
“)  Nu An, Nr, 185 af 1. April 1921.
•*) jf r .  Bek. Nr. 102 af 27. Marts 1623.
r') Som ændret ved An. Nr. 23 af 30. Jan  1939.
fl)  Bek. Nr. 115 af 21. Morts 1950.
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I Dagpenge oppebærer en Embedslæge derhos, naar han foretager Bmbedsrejser 
af den fornævnte Art, 3 Kr. for Rejser fra 2 lil 8 km og 6 Kr. for Rejser ud
over 8 km.

Befordringsgodtgørelse og Dagpenge udredes som hidtil af Amtsrepartilionsfon- 
den.

17 Inden en Kredslæge overtager Stillingen som Læge ved nogen under hans 
Tilsyn staaende Institution, ska! han indhente Justitsministerens Tilladelse dertil.

18 Hvis en Embedslæge onsker at fritages for sine Embedsforretninger í mere 
end 2 Dogn, skal han indgive Andragende derom til Amtmanden, som om fornodent 
konstituerer en anden Læge. Hvis Embedslægen onsker al fritages for længere Tid 
end en Uge, skal han indgive Andragende derom lil Sundhedsstyrelsen, som kon
stituerer en Læge i hans Sted og uopholdelig underretter Amtmanden om KonsLi- 
Lutionen. I paalrængende Tilfælde foretager Amtmanden fornoden Konstitution og 
meddeler Permission ogsaa for længere Tidsrum end en Uge.

Hvis Embedslægen onsker at fritages i længere Tid end I Uger, maa han ind
give Ansogning derom til Justitsministeren.

19 Denne Anordning lræder i Kraft den 1ste Oktober 1919 og skal underkastes 
Revision inden Udgangen af Aaret 1926.

I. Okt. BEK. (NR. 516) OM DE FÆ RØ SKE EM BEDSLÆ GERS BOPÆ L, 
í Medfor af § 1 i Anordning om Embedslægevæsenets Ordning paa Færoerne af 
l, d. M. bestemmes del herved, at de Embedslæger, der ansættes i de ved den nævnle 
Anordning fastsatte Lægekredse skal have Bopæl som nedenfor angivet:

Lægekrciisens Na\n: Boj>æl:

Thorshavn Lægckreds Thorshavn
Sudero Lægekreds Tveraa
Vesímanhavn Lægekreds Vestmanhavn
ISorderoernes Lægekreds Klaksvig

26. Jan. 1920 -  BEK. (NR. 19) OM FORSENDELSE AF POSTPAKKER MEL
LEM FÆ RØERNE OG DET ØVRIGE DANMARK. Bekendlgorelse af 22. Septem
ber 1919 om Forsendelse af Postpakker mellem Færoerne og det ovrige Danmark 
ændres til folgende Affattelse: Postpakker, der skal udveksles mellem Færoerne og 
det ovrige Danmark, maa ikke være voluminose (Postanordning af 20. Juni 1919, 
§ 8 a. 3. a.) og modtages ej heller til Postbesórgelse, saafreml Pakkerne efter 
deres Art eller det Antal, ibvori de indleveres fra samme Afsender til samme 
Adressat, maa henregnes ti! Fragtgods, idel de f. Eks. maa formenes at henhore 
til et Fraglparti, der er delt for al opnaa Postbesorgelse. Hvilket herved bringes 
til almindelig Kundskab med Tilfojende, at denne Bekendtgórelse straks træder 
i Kraft,

I I .  Febr. AiNORDN. (NR. 19), HVORVED LOV OM JORDEM ODERVÆ SE- 
\E T  AF 13. JUNI 1911 SÆ T T E S 1 KRAFT PAA FÆRØERNE.

/. Almindelige Regler om alle til Praksis berettigede Jordem ódre.
1 Ret lil at drive Næring som Jordemoder har kun Kvinder, der paa lovlig 

Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder her i Riget, naar de har under
skrevet en Forsikring om al ville opfylde de dem som Jordemodre paahvilende 
Pligter. Forsikringens Form fastsættes af Justitsministeren. Lægers Ret til at yde 
Fodselshjælp berores ikke af denne Lov,

Forinden nogen Jordemoder begynder at prakLisere, skal hun forevise sil Lære
brev for vedkommende Embedslæge, hvem hun skal holde underrettet om sin Bo
pæl, saa længe hun praktiserer indenfor hans Embedsomraude; naar hun ophorer 
at praktisere der, skal hun ligeledes underrette ham derom.

2 Jordemðdrene staar under Sundhedsstyrelsen, som nærmere bestemt i Lov om 
Sundhedsvæsenets Centralstyrelse af 30. April 1909
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Enhver Jordemoder, der praktiserer, er forpligtet til nt begive sip til de fodende 
Kvinder, til hvilke hun hentea.

Det nærmere angaaende denne Pligts Omfang bestemmes ved en af Justitsmini
steren udfærdiget Instruks, der ligeledes i l .  a. bestemmer, hvilke Forretninger der 
henhiirer til Jordemiidrenes Praksis, og hvorledes de med Hensyn til dem har at 
forholde sig, samt hvilke Bibeskæftigelser det er forbudt dem at have.1 1

Naar en Jordemoder i sin Praksis foretager Rejser udover 2 km fra sin Bo
pæl og udenfor den By, hvor hun er bosat, har hun Krav paa passende Beford
ring. Foregaar Rejsen til Fods, har Jordemoderen Krav paa en Befordringsjzodt- 
gíirelse af 15 Øre for ihver lobende Kilometer, der tilbagelægges.

Jordemodrene har med Hensyn til deres Virksomhed at rette sig efter de Be
stemmelser, der indeholdes i Instruksen eller paa anden Maade gives dem af Ju 
stitsministeren eller Sundhedsstyrelsen.

Jordemoderens nærmeste foresatte er Embedslægen for den Kommune, hvori 
hun er bosat. Han forer Tilsyn med Jordemoderen og hendes Virksomhed,

3 Jordemiidrenes Udgifter ved de særlige Pligter, der er paalagle dem, saasom 
at fore Dagbog over Virksomheden, afgive Fodselsanmeldelser og lignende, derun
der indbefattet U dgifterne til Anskaffelse af de til saadant Fonnaal fornodne 
Protokoller, Skemaer, Papir og Porto, udredes af Statskassen. Udgifterne til de 
Desinfektionsmidler, som del er paalagt Jordemodrene al anvende i deres Prak
sis, udredes af Amlsreparlilionsfonden, der ligeledes betaler Jordemodrenes Be- 
fordringsgodtgorelse for Rejser lil Jordemoderkonferenter.

4 'En Jordemoder maa kun optage svangre eller fodende i sit Hjem, nuar Hjem
met er godkendt i saa Henseende af vedkommende Eítnbedslaige, som da har for
nodent Tilsyn med Hjemmet. Tilladelsen kan til enhver Tid tages tilbage. En Jorde
moder, der benytter sig af en saadan Tilladelse, skal melde de optagnes Til- og 
Afgang ti) Embedslægen.

En Jordemoder, der af rette vedkommende foar Ordre til i nogen Tid at af
holde sig fra sin Virksomhed paa Grund af Barselsfeber hos en Kvinde, hun har 
betjent, eller smitsom Sygdom hos del nyfodle Barn, har ikke i den Anledning 
noget Retskrav paa det offentlige.

Udgifter til Desinfektionsforanslaltninger, paabudte Jordemoderen af Embeds
lægen, eiler godkendte af denne, udredes af Amtsrepartitionsfonden efter Regning, 
attesteret af Embedslægen.

5 Enhver til Praksis berettiget Jordemoder, der ikke inden I- Uger efter ydet 
Fodselshjælp og dermed i umiddelbar Forbindelse stauende Hjælp til Barselkvinde 
og Barn trods bevisligt Poakrav ved Postopkrævning eller paa anden Maade mod
lager sil Tilgodehavende Fra den, hvem Betalingspligten paahviler, har Ret til at 
kræve Betaling af Faltigvæsenet paa det Sled, hvor Hjælpen blev ydet. Kravet 
overfor Fattigvæsenet man dog fremsættes senest I Maaneder efter Hjælpens Ydelse, 
og Kommunen har da al afkræve vedkommende Belobet, der ikke maa overstige 
den for Fattigpraksis fasLsatle Mindstebetaling, jfr . § 11, og bliver at betragte 
som Fatlighjælp, hvis det ikke er tilbagebetalt 2 Maaneder efter, at den paagæl
dende bevislig er varslet herom af Kommunen.

6 En Jordemoder er forpligtet til al iagttage Tavshed om, hvad der under Ud- 
óvelsen af hendes Kald bliver hende betroet, eller hvad hun derunder erfarer 
eller faar Formodning om vedrorende Barselspatientens Forhold, medmindre Pligl 
til al udtale sig íolger af den almindelige Lovgivning.

//. Dislriktsjordemódre.
7 Det paahviler Amtskommunen") al sorge for, at der <til enhver Tid er til-

•) Instruks Nr. 504 l .  December 1921.
2) Af Amtsrepartitionsfonden l>e\ilges aarlig til en eller to Jordemodres Deltagelse s Fort 

sættelseskursus for Jordemiídre ved Rigshospitalets Jordemoderskule í Kiilienliavn et Belnti 
nf indtil 500 k r ., inod nt Stnl knssen yder cl tilsvarende Be1ol> til samme Formnu] (Lag
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strækkelig Adgang for Befolkningen til Fodselshjælp. Amtskommunen modtager fra 
Embedslægerne de til Opfyldelsen af de til denne Pligt fornodne Oplysninger.

Der skal ansættes saa mange Distriktsjordemodre, at iBeboerne uden for stort 
Besvær kan faa Jordemoderhjælp. Distrikternes Slorrelse og Grænser samt Di- 
striktsjordemddrenes Bopæl bestemmes af Lagtinget1), efter at dette har indhentet 
Udtalelser fra Embedslæger og kommunale Styrelser, dog med Forbehold af Ju 
stitsministerens Godkendelse. Omfatler el Jordemoderdistrikt flere Sogne eller Dele 
af Sogne, fordeles Udgifterne paa de enkelte Sognekommuner efter Folketaflct i 
de Bygder, der horer lil Distriktet. Med Henssyn til Thorshavn og det Landdistrikt, 
der maalte have Jordemoder fælles med samme, bliver Forholdet for Fordelingen 
af de omhandlede Udgifter i Mangel af mindelig Overenskomst at fastsælte af Ju 
stitsministeren.1)

Omkostningerne ved Jordemodrenes Oplærelse, derunder indbefattet Omkostnin
gerne ved deres Rejse til del Sted, hvor de oplæres, og lilbage til deres Hjem, 
udredes af Amtsrepartitionsfonden.

Ansættelse af Dislriklsjordemodre kan undlades, naar det for Justitsministeren 
godtgores, at der paa anden Maade er sorget for den nodvendige Fodselshjælp 
derved, at el tilstrækkeligt Antal jordemodre mindst 2 praktiserer i det 
paagældende Distrikl.

8 -)  Besætlelse af Distriktsjordemoderstilling forelages af Amtmanden etler Ind
stilling af vedkommende kommunale Styrelse, efter al vedkommende Embedslæge 
har haft Lejlighed til at udtale sig.a)

De paagældende Stillinger skal opslaas ledige med en Ansdgningsfrisl af mindst
4  Uger og Bekendtgorelse i saa Henseende ske i passende Omfang.

Enhver Distriktsjordemoder skal have i Lon mindst 900 Kr. med Alderslíllæg 
hverl 4 . Aar 50 Kr. indtil 1100 Kr. Af Lonnen udreder Slaten direkte lil Di- 
striktsjordemodrene de dem tilkommende Alderstillæg og desuden af Grundlðnnen 
250 Kr, aarlig i de Jordemoderdistrikter, hvis Indbyggerantal ikke overstiger 300, 
175 Kr. aarlig i de Distrikter, der har mellem 300 og 500 Indbyggere, og 100 
Kr. aarlig i de Distrikter, der har mellem 500 og 700 Indbyggere. Resten af Lonnen 
udbetales forskudsvis af Amtsrepartitionsfonden for vedkommende kommunale Kas
ses Regning, dog al Amtsrepartitionsfonden yder som Tilskud 150 Kr. aarlig i de 
Distrikter, hvis Indbyggerantal ikke overstiger 700. Tjenesleaideren regnes fra forste 
Ansættelse i Dislriktsjordemoderslilling eller Reservejordemoderslilling.

For saa vidt Distriktsjordemoderen ikke har en efter Amtets Skon tilfredsstil
lende Bolig paa del Sted i Dislriklet, hvor hun ifiilge § 7, 2det Stk., skal bo, skal 
Kommunen skaffe hende en saadan, dog at Jordemoderen i Sledet kan kræve en 
en aarlig Godtgørelse paa 250 Kr. Endvidere tillægges der saavidt mulig Distrikts
jordemoderen Telefon.4) Jordlod maa ikke tillægges Jordemodre. For de nu ansatte 
Distriktsjordemodre har det sit Forblivende ved de hidtil gældende Regler.

De kommunale Kasser udreder Udgifterne ved Anskaffelse og Vedligeholdelse 
af de nodvendige J or dem oderi nsl ru menter, ligesom Vedligeholdelse og Skatter af 
Boligen er Jordemoderen uvedkommende.

9G)Naar en Distriktsjordemoder har naaet en Alder af 60 Aar, kan hun for
lange sin Afsked med Pension, og naar hun har naaet en Alder af 65 Aar, bli
ver hun at afskedige med Pension. Hun laber i begge Tilfælde Retten til at prak

íingets Beslutning a f 7. September 1920). Senere er Tilskudct ændret til 350 Kr. og til
svarende fra Staten. {S e  Lagt. 1931).

*) Nu Landsstyret.
a) Som ændret ved mídl. Best. 15. Apr. 1947.
B) J fr . An, 545, 4, Oktober 1919, § 4.
J )  For sun vidt der af et Kommunalforslanderskab fremsættes Begæring om, a l Stedets Jorde

moder (Jordemodre) mua hnvc Telefonabonnement, vil sandant Abonnement kunne op- 
nans mod Bokostning af Halvdelen uf den til enhver Tid gteldende Takst (Lnfitiuprls Be
slutning af 25. September 1919).

5)  Som ændret ved An. Nr, 498 af 22. Dec. 1939.
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tisere indenfor del Distrikt, hvor hun sidst har været ansuL eller i de tilgræn
sende Distrikter.

lovrigt kan en Distriktsjordemoder afskediges af den Myndighed, der har ansat 
■hende, naar der ydes hende den hende tilkommende Pension, og uden Pension, 
naar hun ved en strafbar Handling eller paa anden Maade har vist sig uværdig til 
den for Stillingen fornodne Agtelse og Tillid. Bortset fra de Tilfælde, hvor en 
Jordemoder afskediges i Henhold til Paragraffens 1. Stykke, kan hun dog ikke 
afskediges, forinden vedkommende kommunale Myndigheder og Laglingel1) er ble
vet hbrt. Den ansættende Myndighed kan, naar den finder det paakrævel, suspen
dere hende naar som helst.

Naar der for en Distriktsjordemoderslilling bestemmes eller aftales en Opsigel
sesfrist, kan dette kun ske med den Begrænsning, ut Fristen ikke gælder for 
Distriktsjordemoderen, naar hun forflyttes lil anden Distriktsjordemoderstilling.

10 Anser en Distriktsjordemoder sig forurettet ved en af vedkommende Myndig
hed truffen Bestemmelse om hendes Forhold, saasom am den hende tillagte Lon, 
Bolig eller Pension, kan hun indbringe Sporgsmaalet for Justitsministeren. Herved 
sker dog ingen Indskrænkning i den Ret, Jordemodercn maatte have Lil at indbringe 
Sagen for Domstolene.

11 For Fodselshjælp og artden under Jordemoderpraksis horende Virksomhed 
tilkommer der Distriktsjordemoderen Betaling.

Ved en for 10 Aar ad Gangen udfærdiget Bekendtgorelse fastsælter Justitsmini
steren íf le r  al have indhentet Udtalelser fra Lagtinget,1) de kommunale Styrelser, 
Embedslægerne, eventuelt Foreninger for Jordemðdre, samt Sundhedsstyrelsen de 
Mindstebeløb, som skal ydes Distriktsjordemoderen.-)Disse Belob fastsættes i en Ska
la efter vedkommende Barselspatients Livsvilkpor, og tillige fastsættes el Mind- 
stebeliib for det Tilfælde, al Betalingen skal udredes af Fattig væsenet. De nuvæ
rende Takstor for Fodselshjælp m. v., jfr . Lov Nr. 37 uf 29. Marts 1876 § 6, 

skal gælde, indtil en Bekendtgorelse herom er udfærdiget af Justitsministeren.
For de takstmæssige Betalinger tilkommer der Distriktsjordemoderen Udpant

ningsret.
123) tVDar en Distriktsjordemoder afskediges, tilkommer der hende Pension efter 

Reglerne i Pensionslov af 5. Januar 1851, beregnet af den Sum, der fremkommer ved 
en Sammenlægning af: 1) Pengeion, 2) Alderstillæg, 3) Friboligens anslaaede Vær
di eller den i § 8 omhandlede Godtgorelse og 1-) et Belob, der svarer til 2 Kr* for 
hver Fodsel, ved hvilken hun aarlig har ydet sin Tjeneste, idet Fcidselsantallet 
beregnes efler Gennemsnittet for de sidste 5 Kalenderaar og ikke maa overstige 100. 
Pensionen kan dog ingen Sinde andrage over 550 Kr. eller under 300 Kr.

Halvdelen af Pensionen udredes af Statskassen direkte til de paagældende Di- 
striktsjordemódre, medens Resten udredes af Amtsrepartitions!onden forskudsvis 
for vedkommende kommunale Kasses Regning, dog at Amtsrepartitionsfonden yder 
som Tilskud en Fjerdedel .af den samlede Pension i de Jordemoderdistrikler, hvis 
Indbyggerantal efter sidste almindelige Folketælling ikke overstiger 300, samt en 
Ottendedel i de Distrikter, hvis Indbyggerantal ikke overstiger 700.

III, Straj og OphævelsesbestemmeUer m. m,
13 Overtrædelse af de i nærværende Lov indeholdte eller med Hjemmel deri 

givne Bestemmelser straffes, for saa vidt den begaaede Forseelse ikke efter den 
gældende Lovgivning medforer strengere Straf, med Boder fra 2 Kr. til 200 Kr., 
der tilfalder vedkommende Sogns Hjælpekasse. Sagerne behandles som offentlige 
Politisager, medmindre Ordning træffes ved, at Jordemoderen i Mindelighed be
taler en hende af Embedslægen forelagt, vedkommende Hjælpekasse tilfaldende Biide 
af passende Storrelse indenfor de ovenfor angivne Grænser.

*) Nu Landsstyret
=) Jfr . Bek. Nr. 32 a f 26. Juni 1941.

Som mndret ved An. Nr. 63 af 4. Marts 1939.
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1 4 i) Rellen lil at praktisere som Jordemoder kan frakendes vedkommende efter 
Reglerne i Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse uf 30. April 1909 § 7.

Endvidere kan Retten fradommes hende enten for bestandig etier for en Tid 
af fra 1 til 5 Aar, saafreml hun ved strafbart Forhold har vist sig uskikket til 
at udove Virksomhed som Jordemoder eller uværdig lil den for en saadan fornodne 
Tillid. Straffelovens § 79, Stk. 3 og 4, finder tilsvarende Anvendelse.

E r Retten frakendl For bestandig, kan. Indenrigsministeren, dog tidligst efter 5 
Aars Forlob, meddele vedkommende Tilladelse lil paa ny at udove Virksomhed 
som Jordemoder, naar Omstændighederne taler derfor.

15 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1920, dog at Reglerne om 
[Jon og Pension i §§ 8 og 12 har Gyldighed fra den 1. Januar 1920 at regne. 
Fra Anordningens Ikrafttræden at regne ophæves Lov om Jordemodervæsenet paa 
Færoerne af 29. Marts 1878, jfr . dog § 11, 2, Stk., sidste Pkl. Instruks af I-, No* 
vember 1881 vil være at ophæve og erstatte af den i § 2 omhandlede Instruks.

IV. Overgangsbestemmelse.
16 For de Distriklsjordembdre, der er ansatte ved Anordningens Ikrafltræden, 

elter som Fblge af § 9 afskediges pua nævnte Tidspunkt, beregnes Alderstillæg 
og Pension, som om de havde været ansatte og lonnede efler nærværende Lov.

12. Febr. -  JUSTM . SKR. OM FÆ RØERNES INDDELING I JORDEMODER- 
D ISTRIK TER, Justitsministeriet godkender det af Lagtinget vedtagne Forslag til 
Færoernes Inddeling i Jordemoderdislrikter, saaledes at Færoerne inddeles i fol- 
gende Distrikter:*-) A. Norderbernes Lægedislrikt, 1) Viderb Distrikt bestaaende 
af: Viderejde, Mule, Norddeble, Deble, Nordtofle og Kvannesund. 2) Svino Di
strikt bestaaende af: Svino. 3) Fuglb Distrikt bestaaende af Fuglo. 1) Klaksvig 
Distrikt bestaaende af: Klaksvig. Vaag, Gjerdum, Upsalon, Morkenbre, Nordore, 
Aaerne, Slrond, Arnefjord, Skaaletofte og Haraldsund. 5) Husum Distrikt be
staaende a f: Husum, Sydredal, Mygledal, Trollenæs, Kunb og Skard, 6) Fuglefjord 
Distrikt bestaaende af: Fuglefjord, Hellerne og Andefjord. 7) Gote Distrikt beslna- 
ende af: Nordregote, Gblegjov, Sydregbte, Lervig, Skibenæs, Solmundefjord og 
Skaalebotn. 8 ) Funding Distrikt bestaaende a l: Funding, Fundingsboln, Gjov og 
Etdevig. B. Thorshavn Lægedislrikt. 9) Strænder Distrikt bestaaende af: Stræn- 
derT Skaale, Lamhauge, Ghbre, Saltangeraa, Saltnæs, Tofte, Næs, Rídevig og Ave
vig. 10) Thorshavn Distrikt bestaaende af: Thorshavn, Kalbak, Sund, Hvidenæs, 
Hojvig, Arge, Bo, Kirkebo, Velbeslad, Sydredal, Nord redal, Hesto og Koller.
11) Nolso Distrikt bestaaende af: Nolsb, 12) Sand Distrikt bestaaende a f: Sand 
og Skopen. 13) Husevig Distrikt bestaaende af: Husevig, Skaalevig, Dal og Skarve
næs. I I )  Skub Distrikl bestaaende af: Skuo og Store Dimon, C. Vestmanhavn Læge
dislrikt. 15) Vestmanhavn Distrikt bestaaende a f: Vestmanhavn, Vaalen, Næsset 
og Slettenæs. 16) Kvivíg Distrikl bestaaende af: Kvivig, Stykket, Lejnum, Skæl
ling og Gjoven. 17) Kollefjord Dislrikt besluaende af: Kollefjord, Thorsvig, Kvalvig, 
Strbmnæs, Øre, Sellelræ og Morskranæs. 18) Ejde Distrikt bestaaende af: Ejde, 
Lysaa, Svinaaer, Nordskaale, Tjbrnevig, Haldersvig, Langesand (Nybo' og Saksen. 
19) Midvaag Distrikt bestaaende af: Midvaag og Sandevoag. 20) Sbrvaag Distrikt 
bestaaende a f: Sbrvaag, Bd, Gaasedul og Vigum. 21) Myggenæs Distrikl beslaa 
ende af: Myggenæs. D, Sudero Lægedislrikt. 22) Kvulbb Distrikt bestaaende af: 
Kvalbb og Sandvig. 23) Tveraa Distrikt bestaaende af: Tveraa, Trangisvaag, Frode-

i )  Som æmiret %ed An. Nr, 49B af 22. Dec. 1939.
Ved Skr. a í 30. M arts 1931 har Ministeriet godkend!, at tler oprettes et jordemoder - 
distrikt i Nflís Sogn, dog ktin for 5 Aar, og i detle Tidsrum vil de Distrikter, der 
heróres a í Omlægningen, om fatte: 1) Góle Distrikt: Nordregote, Golegjov, Sydregbte og 
Lervig. 2) Striender Distrikt: Strænder, Skaale, Sellelra:, Morskranæs og Skaali.boln.
3) Sullnæs Distrikt: Skibenæs, Solmunde, Lamhauge, Glilire, Saltangeraa, Saltnæs, Tofte, 
Næs, Rídevig og Ave^ig 4) Kollefjord Distrikt: Kollefjord, Thorsvig, Kvuhig, Strbm
næs og Ør«.
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bo, Ørdevig og Famien. 2 ! )  Vaug Dislríkl beítaaende af: Vaag, Porkere, Næs 
og Hove. 25) Sumbo Distrikt bestaoende af: Lopra, Øgrum, Vigerbirge og Sumbo.

27. Maj BEK. (NR. 218) angaaende Ændring i kgl. Anordning af 16de Januar 
1912 angaaende forskellige Forhold VEDRØRENDÉ FOLKESKOLEN I BYGDERNE 
PAA FÆRØERNE. (Indfojet Í Anordn, af 1912).

17. Sept. BEK. (NR. 189) AF DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 5. JU M  
1915 MED ÆNDRINGER AF 10. SEPTEM BER 1920.

36 Antallet af Landstingels Medlemmer maa ikke overstige 78 ........  1 paa Fær
oerne.

37 . . . . . .  Paa Færoerne foretages Valget af en Valgforsamling, beslaaende af
Lagtingels folkevalgte Medlemmer.1)

15. Dec. ANORDN. (NR. 667) OM OPBEVARING AF KALCIUMKARBID 
PAA FÆ RØERNE. I Henhold til § 5 i Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa 
Færoerne af 7de Maj 1881 og § 18 i Lov om de færoske Landkommuners Sty
relse af 28de Februar 1872 fastsætles herved folgende Bestemmelser om Opbeva
ring af Kalciumkarbid paa Færoerne:

1 Karbid maa kun opbevares i vandlælte, lukkede Metalbeholdere. Alte Behol
dere skal være mærkede: »Karbid. Farlig, naar den ikke holdes fuldkommen tor.« 
Ved Aabning af Karbidbeholdere maa ikke anvendes Loddeapparater eller gnisl- 
frembringende Værktoj. Beholdninger af Kalciumkarbid paa ikke over 1 o kg kan 
dog indtil videre opbevares i stærke, lælle Beholdere af Pap med tætsluttende 
Laag. der er samlet med Bunden ved en fostklistret Papirstrimmel.

2 Private Forbrugere maa have en Beholdning paa indtil 10 kg i hver enkelt 
Lejlighed eller Forretningslokale og paa indtil 50 kg i hvert enkelt Fartoj, paa 
Betingelse af, at Beholdningen opbevares i lukkede Beholdere, som skal anbringes 
paa el tort Sted, hvor Kurbidet ikke er udsat for nogen Art af Fugtighed, og som 
ikke maa komme i ÍSærheden af lid eller stærkt ophedede Genstande.

3 Forhandlere maa i deres Udsalgslokale have indtil 100 kg i lukkede Behol
dere paa indtil 5 kg. Beholderne skal anbringes som anfort under § 2, Oppak
ning maa ikke finde Sted i Lokalet, men maa kun ske i de under §■§ 5— 7 an- 
fórte lovlige Oplag. Udsalgsstedet skal anmeldes for Politiet (Landfogden eller ved
kommende Sysselmand). Justitsministeriet- ) bemyndiges til at fastsætle, hvilke For
skrifter der skal folge med ved Salg af Karbid. Ved ethvert saadanl Salg skal 
et Eksemplar af disse Forskrifter være klæbet pao Beholderen.3 )

4 Alle andre Oplag af Karbid skal anmeldes til Politiet (Landfogden eller ved
kommende Sysselmand) og delles Godkendelse indhentes, forinden Oplaget maa 
tages i Brug.

5 Oplag pau ikke over 200 kg skal anbringes i lukket Rum ved Jordoverfladen, 
men ikke i Kælder. Rummels Gulv skal være hævet mindst 10 cm over Jordover
fladen. Rummet skal være tort, lyst og godt ventileret samt under alle Omstæn
digheder beskyttet mod Indtrængen af Vand og Fugtighed, hvorved ogsaa tages Hen
syn til Vandledninger, Centralvarmeanlæg o. 1. I Rummet maa ikke oplægges 
brændbare eller eksplosive Genstande. Kurbidbeholderne ska'l være anbragt paa et
l nderlag, der er hævet mindst 20 cm over Gulvet. Der maa kun aabnes del til del 
daglige Forbrug fornodne Antal Fade; uåbnede Karbidfade dækkes med overgri
bende vandtæt Dække. Tobaksrygning saml al Anvendelse af Ild og Lys er for
budt. Til Belysning kan anvendes elektrisk Lys i tætte Fatninger med dobbelte 
Kupler og med Afbryder udenfor Rummet, ligesom Benyttelsen af elektrisk Haand- 
lygte eller Lommelygte er tilladt.

J ) J lr . R eeler om Valget nf 3. Febr. 1921.
s) Nu Landsstyret.
e)  Jfr . Bek. 668 af 15. Dec. 1920.
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6 Oplag paa 200 lil 1000 kg maa foruden al være underkastet de under § 5 
iiævnle Bestemmelser —  kun findes i dertil udelukkende bestemte Rum. Rum
mel maa have tætte, fast anbragte Vinduer; hvis kunstigt Lys skal benyttes, maa 
dette kun ske udefrn. Uvedkommende maa ikke have Adgang til Rummet; el 
iójnefaldende Opslag herom: »Karbidoplag; Adgang forbudt. Til Slukning af 
Brand maa ikke anvendes Vand«, skat findes ved enhver Adgang til Rummel.

7 Opiag paa over 1000 kg maa foruden at være underkastet de under §§ 5 og 
og 6 anforte Bestemmelser —  kun findes i særskilt, ubeboet Bygning, der ved 
Brandmur er adskilt fra andre Bygninger, Anbringelse af Brandmur kan und
lades, naar Afstanden til nærmeste Bygning er mindst 5 m. Doren til Oplags- 
rummet skul have en Afstand af mindst 5 m fra nærmeste Bygning. Doren skal 
■udfores som selvlukkende og brandsikker og kun være lil at aabne udefter. Rum
mels Gulv skal være af brandsikkert Materiale; hvis der under Rummel findes 
Kælder, skal denne være overhvælvet,

8 Oplag i det írie  kan tillades, naar Oplaget er fjernet mindsl 5 m fra nær
meste Bygning, Lagerpladsen omgives til alle Sider i mindst 1 m Afstand med 
Hegn eller Traadgílter; Rummet mellem Lageret og Hegnet maa hoJdes frit for 
Oplægning af enhver Art, Karbidbehoiderne skal ligge paa et Underlag af mindst
20 cm.s Hojde og maa være beskyttet med Tag eller vandtætte Flager, Adgang 
lil Lagerpladsen er forbudt uvedkommende, hvorom Opslag som anfort i § 6 
»kal forefindes. Karbid, der er opbevaret i de i § 1, 2det Stykke, nævnte Pap
beholdere, maa dog ikke oplagres i det frie.

9 Overtrædelser af disse Bestemmelser straffes med Boder indtil 100 Kr. eller 
simpelt Fængsel indtil 2 Maaneder,

15. Dec. BEK. FOR FÆ RØERNE {NR. 668) OM FO R SK R IFTER, der skal 
folge med VED SALG AF KARBID, I Medftir af § 3 i Kgl. Anordning af Dags 
Dato om Opbevaring af Kalciumkarbid paa Færoerne fastsættes det herved, at 
der ved ethvert Salg af Kalciumkarbid skal være klæbet folgende Forskrifter paa 
Beholderen: Karbid  vil ved Beroring ved Vand straks udvikle den brændbare 
Gas Acetylen, der, blandet med Luft, er stærkl eksplosiv. Husk derfor folgende:
1) Opbevar altid Karbid i vandtætte, lukkede Metalbeholdere. Sæt altid Laaget 
paa igen efter Brugen, 2 ) Beskyt Karbidbeholderen omhyggelig mod Fugtighed,
3) Spores Lugt af Acetylen, vil enhver aaben Flamme kunne give Anledning ti! 
farlige Eksplosioner. 4 ) Karbidbeholderen maa ikke aabnes i et Rum, hvor der 
er Ild paa Ildstedet eller tændt Lys. Til Oplukning maa ikke bruges Loddeapparater 
eller gnistfrembrmgende Værktoj, Private Forbrugere maa have en Beholdning paa 
indtil 10 kg i hver enkelt Lejlighed eller Forretningslokale og paa indtil 50 kg í 
hvert enkelt Fortoj paa Betingelse af, al Beholdningen opbevares i lukkede Be
holdere, som skal anbringes paa et tort Sled, hvor Karbidet ikke er udsal for nogen 
Art af Fugtighed, og som ikke maa komme i Nærheden af Ild eller slærkt op
hedede Genstande.

16. Dec. BEK. (NR. 669) ANGAAENDE SM ITSTO F, der er farligt for Men
neskers Sundhed. (Se Justm. Skr. 28. Oktober 1922).

27. Jan. 1921. U. M. SKR, ANGAAENDE VIKARFORHOLD VED MEL
LEMSKOLEN.

----------- er det for Ministeriel oplyst, at Friiken N. allerede under 8. Marls f. A.
af Skoledirektionen havde faaet Tilladelse lil Tjenestefrihed mod at stille Vikar 
indtil Sommerferien 1920, at hun ikke thar modtaget Lon for Tiden efter 1. April 
f. A., saml at hun i Tiden fra den 8, 20. December 1919 paa Grund af Sygdom 
har haft en Udgift paa 75 Kr. ti! Vikar. Under disse Omstændigheder skal Mini
steriet paa dertil given Anledning tjenslig melde til Efterretning og videre Be- 
kendtgorelse, al man maa anse Frk. N. for berettiget til at staa i Limning i sil 
Embede i Thorshavn mod at bekoste Vikar indtil 1. August 1920, hvorfor man
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anmoder Direktionen om al ville foranledige, al den aiiordningsmæssige Lon med 
samllige Tillæg for Tidsrummel fra 1. April lil 31. Juli 1920 med Fradrag af 
Vikarudgiften tilstilles Frk. N. Ligeledes skul man anmode Direktionen om at ville 
refundere Froken N. de 75 Kr., som hun under Sygdomsforfald har udlagt til 
Viknr i December Maaned 1919, idel man med Henvisning lil Direktionens Skri
velse of 16. November f. A. skal bemærke, at man finder det rimeligt, at Udgiften 
til Vikarhold fremtidig i Tilfælde af Sygdomsforhold blandt Lærerpersonalet ved 
Mellem* og Realskolen i et Tidsrum af indtil 3 Maaneder udredes af del offent
lige .-------------

28. Jan, —  BEK. (NR. 38) OM O PRETTELSE AF ET EMBEDE SOM KALDS- 
KAPPELAN I SYDSTRØMØ PRÆ STEG Æ LD .

—  —  —  at der oprettes el Embede som Kaldskappelan i Sydstrdmð Præste
gæld blandl Færoerne, hvilket Embede i Overensstemmelse med Heglerne i Lon- 
ningslov for Folkekirkens Tjenestmænd udenfor Kobenhavn og Frederiksberg m. v. 
af 4. Oktober 1919 § 6, 1. Stk. lonnes i k Lonningsklasse med en Begyndelses
ton af 3,120 K r.1)

3. Febr. — REGLEH OM FREMCANGSMAADEN VED LANDSTINGSVALG.-) 
(Vedtaget af Lagtinget),

Lagtingets Formand indkalder til Landstingsvalg og beramtner Tidspunktet for 
delles Foretagelse. Laglingel med Undtagelse af Amtmanden og Provsten3) (»Valg
forsamlingen«) konstituerer sig under Aldersformandens Ledelse og med to af 
denne udpegede Sekretærer og vælger sin Formand og lo Sekretærer. Formanden 
teder Valget af Landstingsmand og Suppleanter samt underskriver sammen med 
Sekretærerne Protokollen og Valgbrev.

(L a g t. 19 2 1 ).

1. April. LOV (NR. 177) OM DE TIL FÆRØERNE ANKOMMENDE SK IBES 
FO RPLIGTELSE T IL  FØRST AT ANLØBE V ISSE  HAVNE.

1 Alle til Færoerne saavel fra Udlandel som fra Indlandet ankommende Skibe 
skal, forinden de besejler andre Havne paa Øerne, anlobe en af de af Justitsmini
steren efter Lagtingels Indstilling godkendte Klareringshavne.

2 I alle Tilfælde, i hvilke en forudgaaet Lægeundersogelse efter de gældende 
Regler er eller efter Skibsparirernes Udvisende, Skipperens Forklaring og det i 
ovrigt foreliggende bor kræves som Betingelse for, al Forbindelse med Land kan 
lilsledes vedkommende Skib, vil den fremdeles være al kræve ogsaa i Havne, hvor 
ingen Læge er bosat .Forlanges den derfor i disse Havne af Sysselmanden eller 
vedkommende Karanlænebetjenl, maa Forbindcbe med Land ikke finde Sted, for
inden en Undersogelse paa Skibets Bekostning og Foranstaltning er tilvejebragt enten 
ved en ti'Istedekommen Læge eller efter Afgang til en Havn, hvor cn Læge er bosat.

3 Lov aí 25. Februar 1916 om Forandring i Bestemmelserne om de til Færoerne 
ankommende Skibes Forpligtelse lil forsi at anlobe visse Havne ophæves.

1. April -  LOV (NR. 179) OM AFLØSN INC AF VINTERCRÆ SNINGSRET- 
TEN PAA TRØER, INDLAGTE FRA FÆSTEGAARDEN HUSEGAARD OG FRA 
EMBEDSGAARDEN AALEKÆR.**)

1 Retten til Vintergræsning for Faar paa Troer, indlagte fra Fæslegnurden Huse*

*) Nu Lónníngslov Nr. -íttl af 12, Ju li 1946.
a) Jfr . Bek. 17. Sept. 1920 af Grundloven.
B) Ifolge Lagtingsloven af 28. Marts 1923 er Amtmand og Provst ikke mere Medlemmer af 

Tinget,
4) J fr . nu Reglerne í Lo\ (Nr. 87) uf 31. M arls 1931 om Salg til Thorshavn Kommune 

nf Embedsgoarden Aalekær. Jfr . ogsnn Lov Nr, 172 af IB. Mnj 1937 om llaugera Slyrelse og 
Drift m.m. Kop. 8 og midl. Best. Nr. 6 nf 4. Jan , 1944.
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gaard og fru den li] Amlmandsembedel henlagle Gaard Aulekær ved Thorshavn 
kan, saafremt den ikke moatte blive aflíist ved frivillig Overenskomst, of Troejeren 
kræves aflósl mod et af Landvæsenskommissionen fastsat Pengevederlag.

2 Det i § 1 omhandlede Vederlag tilfalder, forsaavidt angaar Aalekær, Statskassen. 
For Husegaards vedkommende tilfalder Halvdelen af Af losningssum men Fæsteren. 
Den anden Halvdel skal, saafremt det t Henhold til Lov Nr. 63 af 12. April 1892 
paahviler Fæstet al afdrage Codtgiirelsessummer for udíorle Grundforbedringer, 
afskrives som Afdrag paa disse Summer, medens den iovrigt skal frugtbargores 
efter Justitsministeriets1) nærmere Bestemmelse, saaledes al den til enhver Tid 
værende Fæster oppebærer Renterne. Fæsteren skal derhos, naar han kan paa
vise, al han paa Fæstet har udfort Foranstaltninger, som enten har almindelig 
landbrugsgavnlig Betydning eller liar givet Fæstet en varig Værdiforógelse, have Ret 
lit al faa udbetalt en saa stor Del af Belobet, som efter Godsbestyrelsens Sktin 
svarer lil de afholdte Udgifter.

1. April LOV (NR. 180) OM ÆNDRING 1 LOV 28. APRIL 1916 OM T IL 
SKUD T IL  BEFO RD RINCSKASSER,

(Indfojet i denne.)

1. April. - LOV (\ R , 185), HVORVED LOV NR. 115 12. MARTS 1918 OM 
FORANSTALTNINGER T IL  TUBERKULOSENS BEKÆ M PELSE UDVIDES TIL 
AT CÆ LDE FOR FÆRØERNE.

1 Den stedlige Ledetse af Foranstaltninger tit Tuberkulosens Bekæmpelse paa
hviler Kredslægen med Bisland uf de kommunale Styrelser og de lil enhver Tid 
bestaaende Sundhedskommissioner under Overtilsyn uf Færoerne 0\ersundhedskom- 
mission.

2 Enhver Læge skal efter Regler, som fastsælles af Sundhedsstyrelsen, indghe 
Beretning om de Tilfælde af Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, som han faar 
under Behandling, til Kredslægen pna del Sled, hvor Palienlen har Bopæl eller 
i Mangel af saadan opholder sig. Beretningen affattes paa derlil af Sundheds
styrelsen godkendte Skemaer, der bl. a. skal indeholde Oplysning om Patientens Navn, 
Alder, Stilling og Bopæl, og som ved Sundhedsstyrelsens Foranstaltning bliver at 
udlevere til Lægerne uden Betaling.

Det paahviler enhver Læge, som faar el saadant Tilfælde under Behandling, al 
give den syges Omgivelser Anvisning paa de Foranstaltninger, som det vil være hen
sigtsmæssigt al træffe lil Forhindring af Smittes Udbredelse,

3 Naar en Person, der er angrebet af Tuberkulose, dcir, skal den Læge eller de 
Ligsynsmænd, som forelager Ligsynet, snarest muligt unmelde Dodsfaldet til Kreds
lægen paa Dodsstedet.

4 Kredslægen kan paabyde, at Lokaler udenfor Sygehuse etter lignende . 
i lnilke en af Tuberkulose lidende Person har haft Ophold, skat renses og des- 
inficeres i Overensstemmelse med del af Justitsministeriet i Henhold lil Lov Nr.
10 af 29. Marts 1901-) om Forunslallninger imod Udbredelse af smitsomme Syg

domme paa Færoerne gi\ne Regulaliv, naar Palienlen dor eller flylter derfra, eller 
naar Kredslægen iovrigl maatle finde Anledning dertil. Oversundhedskoinmissionen 
kan bemyndige andre Læger til al give saadant Paabud,

Linned, Gang- og Sengeklæder, som har \æret benyttede af en af smittefarlig 
Tuberkulose lidende Prson, kan ligeledes underkasles Rensning og Desinfektion op- 
maa kun med den behandlende Læges Tilladelse og ikke imod Kredslægens For
bud sælges, bortgives, udlaanes eller paa anden Maade overlades andre til Benyttelse 
uden i Forvejen at være behorig desinficerede.

5 Kommer Kredslægen til Kundskab om, al en Person, der lider af Tuberkulose,

J) Nu Landsstyret.
-) Nu L qv  B 6  af 17. Marts 1922.
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lever eller arbejder umler saadanne Forhold, eller al Forboldene i vedkommendes 
Bolig er af soadan Art, al de írembyder en ganske særlig Fore for andre med 
Hensyn til Smilte, kan han efter nærmere Undersogelse af Forholdene lage B e
stemmelse om, hvilke Forholdsregler der vil være at træffe. Vægrer den syge sig 
ved at efterkomme Kredslægens Bestemmelser, indstilles disse lil Afgorelse af Over- 
sundhedskommissionen. Dog kan der ikke paabyde* nogen Forholdsregel, som vilde 
medfíire, al Samlivel mellem Æsílefæller mod deres V ilje bliver umuligl. De trufne 
Foranstaltninger maa ikke ophore uden Kredslægens, evenluell Oversundhedskom- 
missionens, Samtykke.

Udgifter ved syges Indlæggel e og Kur paa Sygehus eller ved andre Foranstalt
ninger i Henhold ti! nærværende Paragraf afholdes af det offentlige, jfr . § 13, 
2det Stykke, medmindre Palienlen eller dennes Forsorger efler den vedkommende 
Kommunalbestyrelses Skon ikke kan anses for uformuende, i hvilket Fald Ud
giften skal refunderes og t Mangel af Betaling inddrives ved Udpantning.

Udgifter, der af del offentlige udredes lil Forplejning af Personer, der som lidende 
af Tuberkulose er indlagte, eller lil Underbold for Familier, h\is Forsorgere er 
indlagte paa Sygehus i Henhold lil denne Bestemmelse, samt det offentliges Ud
gifter ved undre Foranstaltninger i Henhold lil nærværende Parogrof belragtes i 
Forholdet lil den underslottede ikke som Fatlighjælp.

Personer, som formodes at lide af Tuberkulo-e i Lunge eller Strubehoved, kan, 
dog ikke mod deres Vilje, indlægges til Observation paa almindelige Sygehuse i 
indtil 1 Maaned, saaledes at Udgifterne (heri ikke indbefattet Rejseudgifter), naar 
de er indlagte alene paa Grund af Formodning om Tuberkulose og alene behandle^ 
herfor, afholdes i Overensstemmelse md § 2, sidste Slk. i Lov Nr. 10 af 29. Marts 
19011) om Foranstaltninger mod Udbredelse af smitsomme Sygdomme pua Fær
oerne, medmindre vedkommende efter den kommunale Styrelses Skon ikke kan anses 
for uformuende,

6 fngen Kvinde maa lage Tjeneste som Amme, forinden del ved Lægeunder- 
sogelse er godtgjort, al hun ikke lider af Tuberkulose,

Personer, som er lidende af smitlefarlig Tuberkulose, maa ikke have Tjeneste ved 
Bornehjem, Asyler, Vuggestuer og lignende.

7 Forinden nogen for Betaling anbringer el Barn under 1 1- Aar i Pleje, maa 
der forelægges Politiet Erklæring fra en Læjje om, al der ikke i det Hjem, hvor 
Barnet ugles anbragt, hersker Tuberkulose af smiltefarlig Form, og i Tilfælde, hvor 
vedkommende Burn onskes i Pleje i el Hjem, hvor der er undre Born, tillige om, at 
Barnet ikke selv lider uf nævnle Sygdom.

Naar der i et saudunl Plejehjem opstaur Tilfælde af stnillefarlig Tuberkulose, skal 
de Bíirn, der er anbragt i Pleje, mm Regel anbringe;, ondel Sleds, for saa vidt den 
syge ikke uopholdelig fjernes.

8 l alle offentlige saa\el som private Skoler skal Lokaler og Brugsgenstande 
holdes tilborlig rene og fri for Stbv og Smuds,

For Mellem- og Realskolen i Thorshavn faslsættes nærmere Regler herom af Under
visningsministeriet.

For de kommunale Skolers Vedkommende paahviler det hver enkell Kommunal
bestyrelse al dra;:e Omsorg for, at Kommunens Skoler renboldes i Overensstem
melse med den for Kommunen t Henhold til Anordning \ r, 177 af 1. December 1905 
§ 9 sludítcslede Vedlægl for Skolernes Renholdelse. Kommunen afholder de der
med forbundne Omkostninger, der, hvor Kommunen bestunr af flere Sogne, afhol
des af hvert Sogn for sig. Ved fremtidig Udfærdigelse uf saadanne Vedtægter 
bliver Forslag af Kommunalbestyrelsen al udarbejde under Forhandling med Skole
kommissionen og Kredslægen og at indsende til Skoledirektionen lil Stadfæstelse. Fin
der denne ikke at kunne sladfæste Vedtægtsforslaget, ind>lilles Sagen til Afgorelse af 
Undervisningsministeriet. Udenfor denne Kommunernes Pligt ligger dog Omsorgen 
for. at Skolelokalet udluftes, hvorfor vedkommende Lærer hur at siirge, Skolekommis-

5)  Nu Lov Nr, 86 a f  17. M arts 1922. J fr .  ogsaa Lov Nr. 76 a f  15. M arts 1939.
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sionen og Kredslægen har at forvisse sig om, at Vedtægtens Forskrifter noje over
holdes, For Mellem- og Realskolen i Thorshavn skal Skolekommissionen have 
de samme Pligter i Retning af Ren I i gh o Idel se, som Kommunen har med Hensyn 
til dens Skolelokaler. Omkostningerne udredes af Færo Amts Skolefond.

For private Skolers Vedkommende har Kredslægen Tilsyn med, at tilborlige 
Foranstaltninger ti! Renholdelse finder Sted. Dog kan det ikke paabydes den pri
vate Skole at foranstalte noget, som ikke er paalagt Stedets offentlige Skoler af 
samme Art. Afgorelse heraf træffes af Undervisningsministeriet.

I  alle offentlige Lokaler, saasom Kirker, Forsamlingshuse, Kontorer. Venteværel
ser og i Butikker, Skibslukafer samt i Arbejdslokaler og Værksteder, hvor der 
holdes Medhjælp, skal der forefindes Opslag med Anmodning til Tilstedeværende om 
af Sundheds-, Renligheds- og Sommeligheds Hensyn ikke at spytte paa Gulvet. Sund
hedspolitiet fíirer Tilsyn med disse Opslags Tilstedeværelse.

9 Enhver Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller privat Skole, som kommer 
ti! Kundskab om, at et skalesogende Barn lider af Tuberkulose, ?kal ufortovet gen
nem Skolens Leder gore Anmeldelse derom ti! Kredslægen. Ligeledes er enhver 
Læge, som konstaterer, at et skolesogende Barn er smitlefarlip-l som ttdende af Tu
berkulose, forpligtet til uopholdelig at anmelde dette til Kredslægen. Denne har da at 
træffe Bestemmelse om, hvorvidt Barnet vedblivende maa soge Skolen. Ogsaa udenfor 
de Tilfælde, hvor saadan Anmeldelse finder Sted, kan Kredslægen forbyde, at el Barn, 
der er lidende af smittefarlig Tuberkulose, soger offentlige eller private Skoler.

For saa vidt Bestemmelse træffes om, at et Barn paa Grund af Smittefare ikke 
maa soge Skole, anmeldes dette gennem Skolekommissionen for Skoledirektionen, 
der da bar at træffe Bestemmelse om, hvorledes der kon gives det paagældende 
Barn en til Forholdene svarende Undervisning udenfor Skoten. Udgiften herved 
bæres af vedkommende Kommune, hvem Statskassen godlgor de tre Fjerdedele. 
Naar der indrettes særlige Skoler lil denne Undervisning, skol Planerne forelægges 
Sundhedsstyrelsen,

Enhver Læge, som konstaterer, at en Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller 
privat Skole lider af smittefarlig Tuberkulose, skal uopholdelig anmelde dette til 
Kredslægen elier vedkommende Skolemyndighed.

10 Ingen maa erholde Ansættelse som Lærer eller Lærerinde ved det offentlige 
Skolevæsen, som Præsi ved de almindelige folkekirkelige Menigheder elter som 
Distriktsjordemoder, forinden det ved Lægeattest, der ikke er ældre end 3 Maa- 
neder, er godtgjort, at vedkommende ikke lider af smittefarlig Tuberkulose i 
Lunge eller Strubehoved, medmindre \edkommende umiddelbart forud var ansat
i en saadan Stilling og ved sin Ansættelse i denne har tilvejebragt en saadan At
test.

For andre offenllige civile Tjenestestillinger kan Justitsministeriet efler índhenlet 
Erklæring fra Sundhedsstyrelsen og efler Forhandling med Finansministeriet samt 
eventuelt del Ministerium, under hvis Arbejdsomraade den paagældende Tjeneste
stilling iovrigt maalte hore, ved Anordning iræffe tilsvarende Bestemmelse, naar 
Udovelsen af den Gerning, der i Almindelighed er forbundet med Stillingen, med- 
íorer saadanne Beroringer med Befolkningen, at denne utvivlsomt rudsælles for 
Smittefare fra Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved.

For de under Maríneministeriel horende Tjenestestillingers Vedkommende træf
fer dette efter Forhandling med Justitsministeriet og Finansministeriet Bestemmelse 
om, for hvilke en tilsvarende Regel skal gælde.

Naar Kredslægen erfarer, at en af de i denne Paragraf omhandlede Tjcnesle- 
mænd lider af smiltefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, skal han ind
berette delte til den paagældendes foresatte.

Naar nogen af de i denne Paragrafs 1. Stykke nævnte Tjenestemænd afskediges 
paa Grund af, at han íider af smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, 
faar han i Pension 2;3 af den Tjenesteindtægt, han oppebærer ved sin Afsked.
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En tilsvarende Regel gælder om andre offentlige Tjeneslemænd, saafremt deres 
Gerning eíler Justitsministeriets Skon medfðrer saadanne Beroringer med Befolk
ningen, nt denne efler dc foreliggende Omstændigheder utvivlsomt udsættes for 
Smittefare fra Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved.

De Pensioner, der tillægges i Medfor af foranstaaende Bestemmelser, bæres 
for de af Staten ansalle Tjeneslemænds Vedkommende af Statskassen, ved 
kommunale Tjenestemænd af vedkommende kommunale Kasse, deri indbefattet den 
ved Lov Nr. 82 af 29, Marts 18931) om Pensionering af Lærere og Lærerinder 
ved Almueskole væsenet paa Færoerne oprettede Pensionsfond. Dog udredes Pen
sioner til Lærere ved Mellem- og Realskolen i Thorshavn med Halvdelen af Stats
kassen og Halvdelen af de under Lagtingels Bestyrelse staaende Kasser og Færo 
Amts Skolefond efler Lagtinget Skon.2) Helbredes den pensionerede saaledes, at 
Smittefare skiinnes udelukket, og han paany ansætles i offentlig Tjeneste med 
Lonning, ophorer Pensionen ganske eller forholdsvis. Ligeledes ophorer Pensio
nen, naar den helbredede vægrer sig ved al modtage ny Ansættelse i offentlig T je
nestestilling, der svarer til den, han tidligere indehavde.

De i denne Paragraf indeholdte Regler om særlig Pension for Tjenestemænd 
bliver uden Indflydelse paa disses Enkers pensionsretligc Stilling.

11 Enhver værnepligtig, der under sin Indkaldelse lil militær Tjeneste viser sig 
lidende af smittefarlig Tuberkulose, kan paa Statens Bekostning blive indlagt lil Kur 
og Pleje paa et statsanerkendt Sygehus for tiuberkulðse.

1 2  I Fængsler, Falligforsorgelsesanstaller, Alderdomshjem, Opdragelsesanstalter, 
Bornehjem og lignende skal Personer, som lider af smiltefarlig Tuberkulose i Lunge 
eller Strubehoved, paa betryggende Maade hofdes afsondrede fra andre.

13S) Omkostningerne ved de i Henhold til § l paabudte Renselsesforanstaltninger 
og Desinfektioner udredes og afholdes af de samme Kasser som de i § 33 i Lov 
Nr. 86 af 17. Marts 1922 om Foranstaltninger mod Udbredelse af smitsomme 
Sygdomme paa Færoerne nævnte tilsvarende Udgifter.

Af det offentliges Udgifter til Forplejning af tuberkulose paa Sygehus i Henhold 
lil § 5 godtgor Statskassen vedkommende kommunale Kasse de ire Fjerdedele, saale
des al Udgiften pr. Sygedag beregnes efler samme Takst som den for det ovrige 
Kongerige lil enhver Tid gældende Refusionslakst for saadan Indlæggelse, med
mindre andel særligt er bestemt íor Færoerne. Den Del af de paagæidende Ud
gifter, der ikke betales af Sialskassen, afholdes af vedkommende Patients For- 
sorgelseskommune eller af den offentlige Kasse, som efler Lovgivningens alminde
lige Regler Iræder i den forsorgelsespliglige Kommunes Sled, Udgiíler ved andre 
Foranslallninger i Henhold lil § 5 afholdes efter samme Regler som de i 1, Slykke 
omhandlede Udgiíler, jfr . dog § 5, sidsle Slykke.

1 4  Overtrædelser af denne Anordning eller af de almindelige eller særlige Paa- 
bud, som gives i Medfor aí den, straffes, for^aavidl hojere Straf ikke er íor* 
skyldt efter den almindelige Lovgivning, med Biidcr fra 2 til 2,000 Kr. eller med 
Fængsel-1) {almindelig borgerlig Straffelovs § 25; jfr , midlertidig Lov om nogle 
Ændringer i Straffelovgivningen af 1. April 1911 § 13). Boderne tilfalder Stats
kassen. Sagerne behandles som offentlige Politisager.

15 Denne Anordning Iræder i Kraft den 1. Juli 1921.
21, April —  BEK. (M t, 218) OM TAKSTEN FOR OPTAGELSE af relslige og 

andre offentlige Bekendtgorelser I DIMMALÆTTING«, Amtstidende for Færoerne. 
For Optagelse af retslige og andre offentlige BekcndtgoreLer i Bladel iDimmalætt- 
ing, Amtstidende íor Færoerne«, som ved kongelig Bevilling aí 10. Juli 1879 er 
autoriseret til Optagelse af saadanne Bekendtgorelser, betales, forsaavídt de ikke 
kan fordres optagne uden Vederlag, efter Bladets almindelige Takst, saaledes at 
der ydes samme Rabat, som ellers indrommes averterende under tilsvarende Om

■) J f r .  Lov Nr, 199 a f 12. A pril 1919.
s )  J f r .  Lov Nr. 269 12. Ju n i 1922,
* )  Som  a:nd rct ved A n Nr. JB8 a f 22. M arts 1939,
4)  J f r .  nu Lov Nr. 127 a í 15. A p ril 1930 § 7.
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stændigheder. Som Legitimation for Bekendtgorelsens Optapel-e har den nverle- 
rende Ret lil for hver Bekendlgorelee al erholde el Eksemplar af Bladel uden 
Vederlag, medens der for hverl yderligere Eksemplar belules 15 Øre. Denne Be
kendtgørelse træder i Kraft den 1, Maj 1921, Fro samme TidspunkL ophæves 
Bekendtgørelse Nr. 90 af 10. Juli 1H79.

6. Maj —  LOV FOR FÆ RØERNE (NR. 260) OM BOGFØRING M. V.
1 Enhver Enkeltmand eller Selskab, der driver Handel, Vekselerer- eller Bank

virksomhed, Kommissionshandel, Forlagsvirksomhed, Forsikringsvirksomhed, Mæg- 
lervirksomhcd, Apotek, Beværtning, Haandværk, Fabriksvirksomhed, Entreprenør
virksomhed, Virksomhed med Befordring af Personer, Gods eller Meddelelser, eller 
som for egen Regning driver Erhverv ved Regnskabsførelse {Ind- og Udbetaling) 
for nogen af de ovennævnlc Virk-omheder, er pligtig at fore Forretningsboger i 
Overensstemmelse med de i denne Lov givne Regler, Saadan Forpligtelse paahviler 
endvidere Sagførere, der driver Virksomhed som -saadanne, og andre, som erhvervs
mæssigt uden offentlig Beskikkelse udforer juridiske Forretninger, saml Perso
ner, der som Erhverv driver Teatervirksomhed, eller forestaar FoTlystelsesanstal- 
ter, forsaavidt den derlil meddelte Bevilling eller Tilladelse indeholder Paalæg om 
Forretningsbogers Forelse. Endvidere Brugs-, Andels- og lignende F-oreninger med 
begrænset Ansvar samt Foreninger, der er forpliglede lil at lóse Næringsadkomst.

Bogforingspligten paahviler dog ikke den, som driver en Handelsvirksomhed, hvor
til der ikke i Henhold til Lov om Ophævelse af den kgl, Enehandel paa Fær
oerne af 21. Marts 1855 § 10 kræves Antagelsesbrev, eller som ifðlge Lovgivningen 
har Ret lil at omfore visse Varer uden Næringsadkomst, og ej heller Fragtmænd 
og lign. eller Skibsførere, som forer eget Skib. Ogsaa Hanndværkere, der som Re
gel ikke beskæftiger flere end 2 Medhjælpere, eller som udelukkende driver deres 
Virksomhed ved Hustrus og Borns Hjælp, fritages for Bogforingspligten. Ligeledes 
frilages Beværtere, som ikke beskæftiger flere end 1 Medhjælper.

2 Uonsel Forretningens Størrelse eller Virksomhedens Omfang paahviler det ved
kommende Forrelningsdrivende, jfr . § 1, lsle Stykke, al fcíre en Kassebog, i hvilken 
samtlige ind- og udgaaende Pengebetalinger daglig indfores særskilt for hver en
kelt Post eller, naar Biboger fores, med en samlet Sum for hver af disse. Ind
tægter, hidrorende fra konlont Salg, kan indíores som en enkelt Post for samtlige 
en Dags Salg. Endvidere skal der fores en H ovedbog  og en Statusbog, i hvilken der 
en Gang aarlig for det sidst forløbne Regnskabsnar vil være al indføre Forret
ningens Status (med Angivelse af Aktiver og Passiver), saaledes som denne stil
ler sig efler omhyggelig Hensynlngen lil de tilstedeværende Værdier og Forplig
telser. Dog kan den aarlige Status indfores i Hovedbogen og Statusbagen i saa 
Fuld bortfalde.

Den nævnte Indførelse af Forretningens Status skal være forelagen og Status un
derskreven inden 6 —  for Filialforretninger saml for Rederier, der driver Fragt
fart med Sejlskibe, 9  —  Maaneder efter Udlobet af det sidst nfslullede Regn- 
sknbsaar.

Fores Boger udover Kassebogen, Hovedbogen og Slalusbogen, bor fornoden An
givelse om disse Bøger findes i Slalusbogen.

3 Enhver i Slalusbogen eller Hovedbogen hidført Statusopgørelse skal under
skrives af Forretningens Bestyrer eller, hvis der er flere Bestyrere, af alle disse. 
Saufrenil Statusopgørelse i en Filialforretning er oplaget ved en Udsending fra 
Hovedforretningen, bliver Opgørelsen foruden af Filialforretningens Indehaver eller 
Bestyrer tillige at underskrive af vedkommende Udsending.

4 Kassebog, Hovedbog og Slntusbog skal autoriseres, medens andre Forretnings
boger paa Forlangende kan auloriseres. Autorisationerne meddeles af Landfogden 
og kan udenfor Thorshavn meddeles af vedkommende Sysselmand. For Aulorisa- 
tionen belalea et Gebyr af 1 Kr. for hver Bog. Ingen Forretningsbog kan autori
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se res, forinden den er pagineret og gennemdragen. Ogsaa Forretningsboger, der 
tidligere har været benyttede som saadanne, kan autoriserer

Enhver forretningsdrivende, hvis Virksomhed ikke falder ind under Bestemmel
serne i I  1, Isle Stk,, kan forlange sine Forretningsboger autoriseret.

5 Ðet paahviler enhver, der efter denne Lov er bogforingspligtig, at opbevare 
alle de i Forretningen eller Virksomheden forte Boger tilligemed Forretningsbreve, 
Kopiboger, Telegrammer, Regninger og andre Bilag m, v,, Forretningen eller Virk
somheden vedkommende, i saa langt et Tidsrum, at mulige Krav, der kan rejses af 
eller rettes mod den bogforingspligtige i Anledning af vedkommende Forretnings
forhold, kan være forældede efler Lov Nr. 274 om Forældelse af visse Fordringer af
22. December 1908,

6 Den sætilige Beviskraft, som i N. L. 5— 13— 46, 17 og 18 er tillagt ordentlig 
forte Handelsboger, skal herefter tilkomme Forretningsboger, som er ordentligt forte 
og autoriserede, soaledei at den Frist, inden hvilken Fordringen skal gísres gæl
dende, er 2 Aar,

7 § 45  i Lov om Konkurs samt om nogle Forandringer i de gældende Bestem
melser om Pant og Eksekution af 25. Marts 1872, jfr . Anordning Nr. 13 af 13. 
Februar 1873, affaLtes hereiíler saalede--:

»Som handlende, henholdsvis Fabrikanl aller Skibsreder anses s denne Lov 
enhver, der efter Lovgivningen er forpligtel til at fore Forretningsboger.«

Lovgivningens almindelige Regler om Handelsboger skal ogsaa gælde for Forret
ningsboger autoriserede efler denne Lov.

Lov om Konkurs m, m. aif 25. Marts 1872 § 118, Isle Stykke, jfr . Anordning 
Nr. 13 af 13. Februar 1873, ophæves,

§ 262 i almindelig borgeriig Straffelov af 10, Februar 1866 aiffatles saaledes: 
»Befindes det, at nogen, som er pligtig til at fore Forretningsboger, og hvis Bo 
er kommet under Fallitbehandling, har forvansket, bortskaffet eller tilinlelgjort 
disse Boger eller har fort dem paa en uredelig Maade eller i svigagtig Hensigt 
undladt al fore dem, straffes han med Fængsel paa Vand og Brod eller med For
bedringshusarbejde indtil 2 Aar.1)

Har Fallenten gjort sig skyldig i grove Uordener i Hen.-eende til ForeUen af sine 
Forretningsboger, bliver han at straffe med simpelt Fængsel indlil 6 Maaneder. 
Har han gjort sig skyldig i grove Uordener ved den \ed Lov foreskrevne Opbeva
ring af Forretningsbogerne eller deres Bilag, bliver han al straffe med Boder 
eller simpelt Famgsel indtil 6 Maaneder.« ,

8 Det paahviler vedkommende Øvrigheder ved alle forekommende Lejligheder 
al paase, at de bogforingspligtige er forsynede med de foreskrevne Forrelninprs- 
bciger.

Overtrædelse af Bestemmelserne i § 2, 2det Stykke, § 1 og S 1, 1ste Punktum, 
straffes med Boder fra 5 til 500 Kr.

Overtrædelse aif Pligten lil paa behørig Maade at fore de efter Be^lemtneUerne
i § 2, 1ste Stykke, fornodne Boger straffes med Bóder fra 10 til 1,000 K r.-)

Sagerne behandles som offentlige Politisager, Boderne, saavel idomle *om ved
tagne, tilfalder Kommunens Kasse,

9 Denne Lov træder i Kraift den 1. Januar 1923,

21, Juni BEK. (iNR. 350) om Ændringer i de ved Kgl. Resolution af 3. Fe
bruar 1910 fastsatte BESTEM M ELSER FOR FÆ RØERNES MELLEM* OG REAL
SKOLE. (Indfojet i Bek. af 1910).

29. Okt. — KGL, STADF. (NR. 179) PAA FUNDATS FOR DR. PH IL, JA 
KOB JAKOBSENS LEGAT, Fundatsen er saallydende: 1. Legatet, der oprettes af 
afdode Dr. phíí* Jakob Jakobsens Síister, Enkefru Anna Horsbol, fodt Jakobsen,

í )  Ophæves ifoige § 2  i Lo\ Nr. 127 a f  T5. A pril 1930 om Ikrn íttru 'd tn  a í B orgerlig  
S tra ffe lo v  m,m.

2)  §  H, Hdiu S tk ., ophæves ííS lj;e  g 3  i Lnv Nr. 127 a f 15. April 19.J0.
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for Midler, som er tilfaldet hende i Arv efler afdode, bærer Navnet: »Dr. phil. 
Jakob Jakobsens Legal«. 2. Legalets Kapital andrager 3,537 Kr„ indestaaende pna 
Indlaunsbog Litra A Nr. 34865 med Landmandsbankens Frederiksberg Afdeling. 
Legatets Aktiv overleveres Lagtinget paa Fasroerne, under hvem Legatets Besty
relse er henlagt. Kapitalen skal bevares urort og sledse være anbragt efter Reg
lerne for Anbringelse af umyndiges Midler. Legalets Aktiver forsynes med Prohibi- 
tivpaategning. 3. Legatets Regnskabsaar er Kalenderaaret. Lagtinget fastsætter selv 
Legalels nærmere Forretningsgang. Over Legatet affattes aarligt Regnskab, som 
revideres paa samme Maade som de andre Lagtingel underlagte Legater. 4, Den 
aarlige Rente af Legatet efler Fradrag af mulige Omkostninger tildeles en fær- 
íísk Sludcnt, som studerer nordisk Filologi. Ved Legalets Uddeling bliver der al 
tage Hensyn til Ansogernes Evner og okonomiske Forhold. Saafreml der efler 
Lagtingels Skon ikke skulde findes kvalificeret Ansoger til Legatet, kan dettes 
Indtægt i det paagældende Aar anvendes lil Udgivelse af Arbejder vedrorende de 
færoske Forhold og fortrinsvis lil Fremme af saadanne Emner, som afdode Dr. 
phil. Jakob Jakobsen viede sin Interesse og Arbejdskraft. 5. Skulde Forholdene 
gore det ónskeligl, at der forelages mindre Forandringer i eller Tilfojelser til 
denne Fundats, skal saadanne Ændringer kunne ske efter Indstilling af Lag
tinget og med Samtykke af Undervisningsministeriet. 6, Uden Samtykke af Opret- 
terinden maa Legatet ikke træde i Virksomhed for efter hendes Diid, og de aar- 
lige Renter bliver derfor indtil da at tillægge Kapitalen til dennes Forogelse.

8. Nov. —  ANORDN. (NR. 4 6 8 ), HVORVED LOV OM ARVEAFGIFT AF 27. 
MAJ 1908 SÆ T T E S I KRAFT PAA FÆRØERNE. I Henhold til den Regeringen 
ved § 43 i Lov om Arveafgift af 27. Maj 1908 meddelte Bemyndigelse sætles 
herved den nævnte Lov i Kraft paa Færoerne i fólgende Skikkelse:

1 De i Forordningerne af 12. September 1792 og 8. Februar 1810, N. L. 5— 2— 76 
lil 80, kongelig Resolution af 18. Maj 1796 og Plakat af 18. August 1812 inde
holdte Bestemmelser om Afgift af Arv bortfalder, og fremtidig s\ares Arveafgift 
efler nedenstaaende Regler.

2 Afgiften udgor: A. Naar Arven lilfalder Arveladerens Æglefælle, Afkom eller 
Adoplivborn.

1) Af Arvelodder paa ikke over 1,000 Kr. 1 pCl.
2) Af Arvelodder paa over 1,000 Kr., men ikke over 2,000 Kr., 1%  pGt.
3) Af Arvelodder paa over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 Kr. iy 2 pCl.
4 ) Af Arvelodder paa over 3,000 Kr., men ikke over 5,000 Kr. l'V  ̂ pCt.
5) Af Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr. 2 pCt.
6) Af Arvelodder paa over 10,000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. 21,4 pCt.
7) Af Arvelodder paa over 20,000 Kr., men ikke over 50,000 Kr. 2̂ £> pCt.
8) Af Arvelodder paa over 50,000 Kr., men ikke over 100,000 Kr. 2:>.̂  pCt.
9) Af Arvelodder paa over 100,000 Kr. 3 pCt.
B. Naar Arven lilfalder Arveladerens Forældre eller Personer henhorende til 

disses Afkom, forsaavidt de ikke falder ind under Litra A.
1) Af Arvelodder paa ikke over 1,000 Kr. I  pCt.
2) Af Arvelodder paa over 1,000 Kr., men ikke over 2,000 Kr. 4 *4  pCt.
3) Af Arvelodder paa over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 Kr. 4l/í> pCt.
I) Af Arvelodder paa over 3,000 Kr., men ikke over 5,000 Kr. ‘\% pCt.
5) AF Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr. 5 pCl.
6) Af Arvelodder paa over 10,000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. 5*4 pCl.
7) Af Arvelodder paa over 20,000 Kr., men ikke over 50,000 Kr. 5%  pCt.
8 ) Af Arvelodder paa over 50,000 Kr., men ikke over 100,000 Kr. 5%  pCl.
9) Af Arvelodder paa over 100,000 Kr. 6 pCl.
C, Naar Arven tilfalder Arveladerens Bedsteforældre eller Personer henhorende t i i 

disses Afkom, forsaavidt de ikke falder ind under Litra A. og Litra B.
1) Af Arvelodder paa ikke over 1,000 Kr. 7 pCt.
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2) Af Arvelodder paa over 1,000 Kr., men ikke over 2,000 Kr. 7\X pCt.
3) Af Arvelodder paa over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 K r. 71 j  pCt.
I) Af Arvelodder paa over 3,000 Kr., men ikke over 5,000 Kr., 7>!/4 pCt.
5) Af Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr., 8 pCt.
6) Af Arvelodder paa over 10.000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. 8 V 4 .  pCt.
7) Af Arvelodder paa over 20,000 Kr., men ikke over 50,000 Kr. 8 1 2 pCt.
8) Af Arvelodder paa over 50,000 Kr., men ikke over 100,000 Kr. 8 :̂ + pCl.
9) Af Arvelodder pua over 100.000 Kr. 9 pOt,
D. N aar Arven tilfallder fjernere Slægtninge af Arveladeren eller Personer, der 

ikke er beslægtede med ham.
1) Af Arvelodder paa ikke over 1,000 Kr. 10 pCt.
2) Af Arvelodder paa over 1,000 Kr., men ikke ■over 2.000 Kr. 1014 pCt.
3) Af Arvelodder paa over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 Kr. lO1  ̂ pCt.
1) Af Arvelodder paa over 3,000 Kr,, men ikke over 5.000 Kr. 10:s.j pCl.
5) Af Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr. 11 pCt.
C) Af Arvelodder paa over 10,000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. 11^4 pGt.
7) Af Arvelodder paa over 20,000 Kr., men ikke over 50,000 Kr. l\%  pCt.
8) Af Arvelodder paa over 50,000 Kr., men ikke over 100,000 Kr. 11!* j  pCt.
9) Af Arvelodder paa over 100,000 Kr. 12 pCt.
Af Arv, der tilfalder Stalen, Kirker, Kommuner, Foreninger, Selskaber ,Stiftelser, 

Legater og lignende, svares 10 pCt. i Arveafgift uden Hensyn til Arveloddens Sttir- 
relse. Dog bli\er Afgiflcn af Arv, der tilfalder Familiestiftelser etler Legater, der 
falder ind under Reglerne i denne Lovs § !• c., at beregne overensstemmende med 
de under A.— D, givne Regler efter Arvens Storrelse og Slægtskabet mellem Arve
laderen og Nyderen af paagældende Stiftelse eller Legat, jfr . § 6, 2, Stk.

3 Arveafgift svares kun af Arvelodder paa 50 Kr. og Multipla heraf, saaledes 
at Briikdele af det nævnte Belob udelades ved Afgiftsberegningen.

I Boer, hvis hele beholdne Formue ikke udgor 200 Kr., svares ingen Arveaf
gift.

Frilagne for at svare Arveafgift er endvidere Arveladerens Ægtefælle og Born 
under 18 Aar, naar Værdien af den Del af Boel, der falder i Arv, ikke overstiger 
500 Kr. De i detle og foregaaende Stykke nævnte Fritagelser omfatter dog ikke Er
hvervelser, der falder ind under Bestemmelserne i § ! e. og § 5.

Justitsministeren kan, efter at Erklæring er indhentet fra Laglingels Formand,1) 
fritage 1) Kunstværker, Haandskrifter, Bíiger og andre Genstande, der har natio
nal, historisk, kunstnerisk eller videnskabelig Interesse, for Arveafgift, naar de 
skænkes til offentlige Institutioner, 2) Arveforskud og andre Forstrækninger, der 
falder ind under Reglen i § 4  e. og § 1 1, 3. Stykke, naar de ydede Midler í alt 
væsentligt cr forbrugte af Modtageren forinden Tidspunktet for Afgiftspligtens Ind
træden, og Modtagerens okonomiske og andre Forhold taler for en saadan Fri
tagelse, —  Endvidere kan Justitsministeren, efter at Erklæring er indhentet fra 
Lagtingels Formand,1 ) nedsætte Afgiften ti! 1 pCt. af Arv, som tilfalder offentlige 
Institutioner, Foreninger, Selskaber eller Stiftelser med almenvelgorende eller an
det almennyttigt Formaal, eller som paa anden Maade bortskænkes i tilsvarende 
Øjemed. Et Legat eller en Stiftelse betragtes ikke som almenvelgorende, naar der 
er forbeholdt Medlemmerne af en bestemt Familie Fortrinsret til Nydelse af samme 
for mere end to Generationer.

Af Arvelodder, derunder Legater eller Dodsgaver, paa indtil 2,000 Kr,, som til
falder Personer, der i de sidste 5 Aar hor opholdt sig i Arveladerens Hus eller 
bevislig været okonotnisk afhængige af Arveladeren, beregnes Afgift efter § 2 A,

Iovrigt bortfalder alle hidtil ved Lov eller Bevilling hjemlede Fritagelser for Arve
afgift, ligesom ogsaa den Administrationen givne Bemyndigelse til i visse Tilfælde 
at trlstna Nedsættelse i Arveafgiften, jfr . dog nedenfor § 9, 2, Stk., og § 22, 3. Stk.

*) Nu Landsstyret.
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4 Afgiflcn svores foruden of al egentlig Arv tillige i faldende Tilfælde:
a) uf Legater og Dodsgaver, derunder indbefattet saudanne, der har Karakter 

af en Belonning, og saadanne, hvortil der er knyttet el Pualæg;
b) ved Succession i Len, Stamhuse og Fideikoinmisser eller Dele af saadanne, 

hvad enten Successionen skyldes den forrige Besidders Dód eile fundatsmæssige 
Bestemmelser;

c) ved Erhvervelsen af Ret til at nyde godi aí Familielejíater eller Familiesiif- 
lelser, der i Kraft af legal eller fundatsmæssig Successionsorden overgaar til den 
berettigede;

d) ved Erhvervelsen af Rentenydelsen eller Nytten og Brugen af borteblevne Per
soners Formue ved dennes forcliibige Overgang til Arvingerne i Medfor af §■§ 8 
og 11 i Frd. 11. September 1839 saavel som ved Succession i ?aadan Indtægts- 
nydelse;

e) af Arveforskud samt af Forstrækninger til Livsarvinger, der i Henhold til 
§ 10 i Frd. om Arv af 21. Maj 3815 kommer til Afkortnjnp i Modtagerens Arv.

5 Samme Afgift som af Arv svores endvidere ved en Persons Dód:
a) af, hvad der ved Dodsfaldel maatte tilfalde nogen i Henhold til Forsikrings- 

eller andre Kontrakter, naar afdóde har betalt Præmierne eller Vederlaget uden at 
have erholdt dette godtgjort af Erhververen. Har denne ydet afdbde el Vederlag, 
der dog ikke helt dækker, hvad afdode har udlagt, kan det saaledes ydede Vederlag 
fradrages i det afgiftspligtige Belob. Fra Afgiftspligten er endvidere undtaget, hvad 
der maatte blive udbetalt nogen i Henhold lil Forsikringskonlrakter og lignende, som 
er indgaaede til Opfyldelse af en vedkommende i Henhold lil Lov eller administra
tiv Forskrift paahvilende Forpligtelse. Af Forsikringer, tegnede Lil Fordel for efter
levende Ægtefælle, beregnes Afgiften kun, naar Forsikringens samlede Belob for 
Livreniers Vedkommende kapitaliseret efter § 20 —  overstiger 3,000 K r .;

b) af Caver, som vedkommende Person har bortskænket i levende Live, naar 
han havde forbeholdt sig Indtægterne eller Nytten og Brugen af det bortskænkede 
for sin Livstid eller for et Tidsrum, der endnu ikke er udlobet ved hans Diid;

c) af Overdragelser, vedkommende Person har foretaget til Omgaaelse af Afgifts
pligten etter denne Lov.

6 I de i § 4, Litra a, og e., samt i de i § 5 nævnte Tilfælde beregnes Arveafgif
ten ligesom ved egentlig Arv efter Erhververens Slægtskabsforhold til Arveladeren 
eller Overdrageren; i de i § 4 , Litr. b. og c., nævnte Tilfælde efter hons Slægt
skabsforhold lil sidste Besidder; i de i § 4, Litr. d., nævnte Tilfælde efter hans 
Slægtskabsforhold til den borteblevne. Naar Samlivet mellem Ægtefæller var hævet 
Ved Separation, beregnes Afgiften af Arv fra den ene Ægtefælle til den anden 
efler deres Slægtskabsforhold lil hinanden.

Af Arvemidler, som anvendes til Oprettelse at Familíesliftelser eller Legater, der 
falder ind under Reglen i § 4, Litr. c., beregnes Arveafgiften efter Arveladerens 
Slægtskabsforhold til de íorste Nydere af vedkommende Stiftelse eller Legal; af 
Midler, der senere skænkes til saadanne Stiftelser eller Legater, efter hans Slægt
skabsforhold til de Personer, der er Nydere af Stiftelsen eller Legatet paa den Tid, 
Arven erhverves.

7 Af Arv, der tilfalder Ægtefæller, som lever i sædvanligt Formuefællesskab, 
beregnes Aígiften, naar Arven inddrages under Formuefællesskabet, efter den Ægte- 
læiles Slægtskabsforhold lil Arveladeren, som er nærmest i Slægt med denne. Paa 
tilsvarende Maade beregnes Afgiften af Arv, der tilfalder nogen efler to i For
muefællesskab levende Ægtefæller og udredes af Fællesboet, efter vedkommende 
Arvings Slægtskabsforhold til den Ægtefælle, med hvem han er nærmest beslægtet.

Har lo i Formuefællesskab levende Ægtefæller i el gensidigt Testamente bestemt, 
hvem den fælles Formue, ved den længsllevendes Dod skal tilfalde, beregnes Afgíf- 
len af den Formue, som ved den længsllevendes Diid falder i Arv i Henhold lil denne 
Bestemmelse, ligeledes efler vedkommende Arvingers Slægtskabsforhold lil den 
Ægtefælle, med hvem de er nærmest beslæglede. Er der ved deL gensidige Tesla-
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mente forbehold! den længstlevende Testalionsret over Formuen, og denne Teíta- 
tionsret benyttes, bliver dog Afgiften af alt, hvad der tilfalder de aí den længst
levende indsatte Arvinger, at berepne efter disses Slægtskabsforhold lil denne, seh 
om de maatte være nærmere beslasgtede med den forstafdode.

Har i andre Tilfælde to eller flere Personer "ensidig indsat hinanden til A rv i""“r. 
bliver ved hver Arveladers Dod Afgiften at beregne eíter de indsatte Arvingers 
Slægtskabsforhold til den afdode.

8 Har Arveladeren eller den, fra hvem en efter det foranslaaende afgiftsplig
tig Erhvervelse hidrorer, Hjemsted udenfor Færoerne, bliver Arveafgift kun at 
erlægge, íorsaavidt den afgiflsptiglige Erhvervelse omfatter:

a) Foste Ejendomme paa Færoerne eller Hellen til al oppebære Arvefæsleaf- 
gifter eller lignende Afgifter af saadanne;

b) Nydelsen af færoske Familielegater eller Familiestiftelser.
Naar Boet efter en i Udlandet afdod Dansk i Medfor af § 87 i Lov om Skifte af 

Dodsbo og Fællesbo m. v. af 30. November 1 8 7 1, jfr . Anordning af 11. Januar 
1876, henvises til Behandling ved Færoernes Sorenskriveris Skifterel, bliver dog at 
svare Arveafgift af samtli"e de Midler, der inddrages under dette Skifte.

9 Hidrorer den aígiftspligtige Erhvervelse derimod fra en paa Færoerne hjemme 
horende Person, svares Arveafgift af samtlige de Midler, Erhvervelsen omfatter, 
uden Hensyn til, hvor Midlerne befinder sig.

Naar der blandl de affriftspligtige Genstande findes faste Ejendomme eller Fi- 
deikommisser udenfor Færoerne, af hvilke Arveafgift svares udenfor Færoerne, 
skal Justitsministeren, dog, efter at Erklæring er indhentel fra Lagtingets Formand,1 ) 
kunne lilstaa en saadan Nedsættelse i Afjiiften af disse Midler, som svarer til den 
udenfor Færoerne erlagte Arveafgift, eller, íorsaavidt denne er ligesaa stor eller 
storre end Afgiflen efter nærværende Anordning, helt eftergive denne. Det samme 
gælder, naar der under den afgiftspligtige Erhvervelse er indbefattet Rettigheder 
over faste Ejendomme udenfor Færoerne af den i § 8 a. omhandlede Art eller Ny
delsen af Familielegater eller Familiestiftelser udenfor Færoerne,

Ved Anvendelsen af de i denne og den foranslaaende Paragraf indeholdte Reg
ler bliver at tage Hensyn til, hvor Arveladeren eller den, fra hvem den afgiftsplig- 
tige Erhvervelse hidrorer, havde Hjemsted paa Tidspunktet for Afgiftspligtens Ind
træden, jfr . § 10.

10 Afgiftspligten indtræder ved al egentlig Arv saavel som ved de i § I-, Litr. a. 
og e, og de i § 5 ommeldte Erhvervelser ved Arveladerens, Giverens eller Over
dragerens Dod. I de i § 4, Litr. b. og c. nævnte Tilfælde indtræder Afgiftspligten 
ved Successionen; naar en borlbleven Persons Arvinger erholder hans Formue til
kendt til Ejendom saavel som de i § í, Litr. d., nævnte Tilfælde, indtræder Afgifts
pligten ved den Dom, der kender Arvingerne berettigede til den borteblevnes For
mue eiler Indlæglsnydelsen aí denne.

Í1  I folgende Tilfælde, nemlig:
1) ved Succession i Len, Stamhuse og Fideikommisser,
2) ved Successóon i lndtægtsnydelser, der -falder ind under Reglen i § 1, Litr. c.,
3) ved Erhvervelsen af IndtægLsnydelser af en bortebleven Persona Formue,
f) ved Erhvervelsen af Livrenter eiler andre lndtægtsnydelser, med Hensyn til 

hvilke Regien i § 21, 2. Stk., ikke kan finde Anvendelse,
kan Afgiften, naar den er 2 pCt. eiler derover, erlægges i lige saa -mange aarlige 
Afdrog, som Procentanlallet udgor i bele Tai. (Naar denne Adgang til afdragsvis 
Betaling benyttes, bliver Afgiftsbelobet dog paa Forhaand at forhoje med 2 pCt. 
íor hvert af de Aar, over hvilke Berigtigelsen af Afgiften fordeles.

Naar en efler denne Anordning afgiftspligtig Erhvervelse omfatter fast E jen
dom paa Færoerne, kan justitsministeren derhos tillade, at Arveafgiften helt eller 
delvis berigtiges afdragsvis paa den ovenfor angivne Maade og mod den der

' )  Nu Landsstyret.
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foreskrevne Forhojelse aí Afgiftsbelobet. Denne Tilladelse vil dog ordentligvis være 
at betinge af, at Afgiítsbelobet sikres ved Pant i den dier de paapældende Ejen
domme eíter de forud for Erhvervelsen tinglæste Hæftelser. Forskrivninger, 
som i saadan Anledning vil være at udstede, tinglæses uden Aígiít til det offent
lige.

12 Afgaar Erhververen af en afgiftspligtig Kapital eller af andre afgifLspligtige 
Formuegenstande ved Doden, forinden Afgiften eller nogen Del af samme efter 
de i denne Anordning indeholdte Regler bor være erlagt, svares kun een Gang 
Arveafgift, men hvis Midlerne overgaar til Personer, der er nærmere eller fjer
nere i Slægt med forste Erhverver end denne med den oprindelige Arvelader, 
bliver Afgiften at beregne efter det Slægtskabsforhold, der medfórer den hojeste 
Afgift, Det samme gælder, naar Erhververen af et Len, Stamhus eller Fádeíkommis 
eller en efter §■ 1, Litra c, afgiftspligtig índtæglsnydelse afgaar ved Doden eller fra
træder Besiddelsen eller Indlægtsnydelsen forinden samme Tidspunkt. Afgaar i 
andre Tilfælde Erhververen af en afgiftspligtig Brugs- eller índtæglsnydelse ved 
Doden, íorinden Afgiften efler denne Anordnings líegler skal erlægges, bortfal
der Afgiften af vedkommende Brugs- eller índtæglsnydelse.

Dor Erhververen, efter at en afdragsvis Berigtigelse af Afgiften i Overensstem
melse med Reglerne i § 11 er paabegyndt, men inden Afgiflen endnu er fuldt 
berigliget, bortfalder i de i § 11, <Nr. 3 og I, nævnle Tilfælde den resterende Del 
af Afgiften. I  de i § 11, Nr. 1 og 2, nævnte Tilfælde tilsvarer den ny Erhverver 
det resterende Afgiftsbelob i Forbindelse med den Afgift, han seh vil have at er
lægge, dog al han ikke paa denne Maade kommer til at udrede mere 1 Arveafgift 
end, om han havde succesderet en Person, der var en Arve-Afgiftskla>se fjernere be
slægtet med ham end den sidsl afdode Besidder.

13 Er en afgiftspligtig Erhvervelse gjort afhængig af visse Betingelsers Indtræ
den, bliver Afgiften forsi at erlægge, naar disse Betingelser kommer til Stede.

Er der til en afgiftspligtig Erhvervelse knyttet Betingelser, ved hvis Indtræden 
Erhververen aLter maa afgive det modtagne, kan Justitsministeren, efter at E r
klæring er indhenlet fra Laglingels Formand,1) tillade, at Afgiften beregnes efter 
den aí den paagældende virkelig hafte Fordel, saaledes at del derefter for meget 
erlagte tilbagebetales.

14 Naar en gift Person afgaar ved D5den, og den efterlevende Ægtefælle for
bliver hensiddende i uskiftet Bo, betales (ingen Arveafgift af de Midler, hvormed 
den efterlevende Æglefælle forbliver hensiddende, men Boets Slorrelse bliver at 
konstatere paa den i § 31 angivne Maade,

Overgaar nogen Del af Arven efler den forstafdðde Æglefælle, medens den 
efterlevende hensidder med Boet, til andre Personer end dem, der var Arvinger 
ved den forstafdodes Dod, bliver heller ingen Afgift at erlægge af disse Arveover- 
gange, men Arveafgift erlægges íorst, naar Boet kommer til Skifle, og Afgiflen 
beregnes da af, hvad der tilfalder de til den Tid tiltrædende Arvinger, efter deres 
Slægtskabsforhold til Ægtefællerne,

Viser det sig, naar Boet skiftes ,al den efterlevende Ægtefælle har fyldestgjort 
en eller flere af den forstafdodes Arvinger for deres Arv eller har opfyldt legala
riske Beslemmelser af forstafdðde, eller har nogen af Ægtefællerne iiivrigt fore
taget Dispositioner, der medfórer Afgiftspligt efler Bestemmelserne i §§ 4  og 5, 
bliver dog tillige at svare Arveafgift af de saaledes udbetalte Belob. E r  Boel 
paa anden Maade forringet med mere end Halvdelen af Formuen, bliver tillige 
de Forstroikninger og Gaver, som den efterlevende Ægtefælle rnaatle have ydet 
sine eller den forstafdodes Arvinger af Fællesboet, at medregne til den efterladte 
Formue, men dog ikke ii videre Omfang end op til Halvdelen af, hvad Boet an
drog ved den forstafdodes Dod. Ved Opgorelsen af, hvor meget Modtagerne aí de 
omhandlede Forstrækninger og Gaver i Henhold lí'l denne Bestemmelse skal svare

J)  N u  Lom isstyret,
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i Arveafgift, kan saavel Boels Formue som de af Ægtefællen udbetalte Forstræk
ninger m. m. afrundes nedad til det nærmeste med 100 K r. delelige Belob,

15 Naar det med Hensyn til et vist Arvebelob er bestemt, at Renten af sam 
me i sin Helhed skal oppebæres af en eller flere andre Personer end dem, hvem 
Belobet endelig skal tilfalde, eller n aar Brugs- eller Indtæglsnydelsen af visse Ejen
dele for kortere eller længere Tid forbeholdes en anden end den, de paagældende 
Ejendele endelig skal tilfalde, svares ved Arveladerens Dðd kun Arveafgift af Rente
nydelsens kapitaliserede Værdi. Ved eventuelt indtrædende Succession í Rente
eller Indtægtsnydelsen svares paany Rentenydelsesafgift, medens Kapitalarveafgiften 
forst erlægges ved Rente- eller Indlægtsnydelsens Ophor.

N aar et Arvebelob udlægges en Arving eller Legatar, mod at han skal tilsvare en 
Rentenydelse, der dog ikke udgor hele Indtægten af det paagældende Arvebelob, 
betales ved Arveladerens Dod Arveafgift dels af Rentenydelsens kapitaliserede Værdi, 
dels af Arvebelobet med Fradrag af Renlenydelsens kapitaliserede Værdi. Ved even
tuelt indlrædende Successioner, saavel som ved Rentenydelsens Ophor, betales paany 
Arveafgift af Rentenydelsens Kapitalværdi.

Hvis en Kapital endelig tilfalder den samme Person, hvem Rentenydelse af Kapi
talen forud har været tillagt, skal det dog være ham tilladt í Kapitalarveafgiflen 
at fradrage det Belob, han all har eríagt i Afgift af Rentenydelsen.

16 Afgiftspligtens Genstand er, hvad der i Henhold til den af gi fispligtige Erhver
velse kommer de afgiftspligtige tilgode.

Omfatter Afgiftspligten samtlige en afdods Efterladenskaber, kan derfor ogsaa 
samtlige de ham pisahvilende Gældsforpligtelser ligesom de ovrige den efterladte 
Formue paahvilende Byrder eller med dennes Erhvervelse forbundne Omkostnin
ger fradrages ved Opgorelsen af den afgiftspligtige Beholdning,

Angaar Afgiftspligten enkelte bestemte Genstande eller en begrænset Formue
masse, tages paa lignende Maade Hensyn til de disse Genstande eller denne For
muemasse paahvilende eller af sammes Erhvervelse flydende Forpligteiser.

Gældsforpligtelser, som Arveladeren eller den, fra hvem en ifolge denne Anord
ning afgiftspligtig Erhvervelse hidrorer, maatte have paataget sig overfor sin Æ gte
fælle eller aine Born eller overfor disses Descendenter eller Ægtefæller, kan dog 
ikke fradrages, naar de ikke hidrorer fra et virkelig ydet Laan eller andre Præ 
stationer, men deres Belob bliver da at medregne til vedkommende Fordringshavers 
Arv eller al belragte som et ham tillagt Legat.

Afgifter, der udenfor Færoerne maatte være opkrævede af der beroende arve- 
afgiftspligtige Genstande, kan, forsaavidt de ikke i Henhold til Bestemmelsen i 
§ 9 tillades fradragne i selve Arveafgiften, fradrages i den afgiftspligtige Værdi, 
forinden Arveafgiften beregnes. Derimod kan Arveafgiften efter denne Anordning 
ikke fradrages.

17 Ved Beregningen af de afgiftspligtige Værdier bliver, naar offentligt Skifte 
finder Sted, det Tidspunkt at lægge til Grund, da den endelige Opgorelse i Boel 
foretages, saaledes at Boets Aktiver ansættes til den Værdi, de har paa delte Tids
punkt, ligesom de indtil dette Tidspunkt indvundne .Renter eller andre Indtægter 
maa medregnes,

P aa lignende Maade bliver, naar offentligt Skifle ikke finder Sled, det Tids
punkt. at lægge til Grund, da de 1 § 26. jfr. § 29, foreskrevne Arveanmeldelser 
indgives.

Foranslaaende Regler finder dog ikke Anvendelse paa Arveforskud, Forstræknin
ger eller Gaver, der er endelig erhvervede af den afgiftspligtige forinden Arvela
derens eller Giverens Dód, idet saadanne Ydelser bliver al ansætte til den Værdi, 
de havde paa Modtagelsens Tid, ligesom Midler, som under en Skiftebehandling 
maatte blive forlods udloddede til enkelle Arvinger eller Legatarer, maa ansæt
tes til den Værdi, de havde paa Udlodningens Tid. Paa lignende Vis bliver den 
afgiftspligtige Værdi af Rente- eller Indtægtsnydelser, som maatte være tillagt nogen, 
at beregne efter Forholdene paa det Tidspunkt, da Rente- eller Indlæglsnydelsen log
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sin Begyndelse, men ved den saaledes beregnede Afgift anses da tillige frigjort 
de Belob, som forinden Afgiftsberegningens Tidspunkt maate \ære udbetalt til 
Fyldeslgorelse af paagældende Rente- eller Indtægtsnydelse,

18 Gaar den afgiftspligtige Erhvervelse ud paa, at Erhververen bliver E jer af 
visse Genstande eller Formuerettigheder, beregnes Afgiften af disse Genstandes 
eller Rettigheders Værdi i Handel og Vandel,

Ved den nærmere Fastsættelse af denne Værdi bliver folgende Regler al iagt- 
lage:

1) Faste Ejendomme, for hvilke der ikke af del offentlige eller af vedkommende 
Arving foranlediges en særlig Vurdering, ansæltes lil deres Værdi i Handel og 
Vandel paa paagældende Sled.

2) Værdipapirer ansæltes, forsaavidt de noteres paa Kobenhavns Bors, efter Kurs
værdien, i modsat Fald efter deres Paalydende, medmindre del skon nes, at deres 
Værdi er forskellig derfra.

3) Udestaaende Fordringer, som ikke kan inddrives, medregnes ikke.
1) Skibe og andre Loso regen slande ansættes efler deres Salgsværdi,
5) Reelle Privilegier, Ret lil at oppebære Tiende, Jordskyld eller Arvefæste

afgifter og deslige vedvarende Retligheder ansæltes til det 25-dobbelte af den 
aarlige Ydelses Nettoværdi, eller, hvor denne Nelloværdi ikke kan udfindes, eíter 
den Vederlagssum, der kan paaregnes opnaaet for dem. E r saadanne Afgifter el
ler Ydelser afloselige, kan Værdien ansætles lil Aflosningssummen,

19 Besiddere af Len, Stamhuse og Fideikommisser anses ved Afgiftsberegningen 
som Ejere.

E r der i Forening med en Brugs- eller Indlægtsnydelse tillagt en Person Ret 
til i levende Live at forbruge eller paa anden Maade disponere over de paagældende 
Midler eller Ret til at raade over disse ved Testamente, anses ban ligeledes ved Af
giftsberegningen som E je r  af disse.

Af Arv, der lilfalder Familiestiftelser eller Legater, der falder ind under Regelen
i § 1-, Litr. c., eller anvendes til Oprettelse af saadanne, beregnes Afgiften af de 
paagældende Midlers Kapitalværdi, men ved Erlæggelsen af denne Afgift unses 
tillige Afgiften berigtiget for de forsle Indtæglsnydere.

20 Angaar den afgiftspliglige Erhvervelse eti Brugs eller Indtægtsnydelse, bereg
nes Afgiften af Brugs- eller Indtæglsnydelsens Værdi som saadan.

Ved Fastsættelsen af denne bliver lblgende Regler al iagttage:
1) E r Nydelsen stedsevarende, ansættes dens Værdi lil det 25-dobbelte af dens 

aarlige Belob.
2 ) E r Nydelsen aí ubestemt Varighed, ansættes dens Værdi lil det 10-dobbelte 

af dens aarlige Belob, forsaavidt Reglerne under 3) ikke kommer lil Anvendelse.
3 ) E r Nydelsen begrænset til et bestemt Tidsrum eller til en eller flere Perso

ners Levetid, fastsættes Værdien efter de Regler, hvorefter den dan ke Statsanstalt 
for Livsforsikring beregner Værdien uf tilsvarende Ydelser, dog saaledes, at del 
Belob, der beregnes for Administration og Erhvervelsesomkostninger, ikke med
regnes, De i saa Henseende fornodne Beregninger levere?, uden Betaling af Stats
anstalten for Livsforsikring.

1) Den aarlige Rentenydelse af en Kapital, hvis Forrentning ikke nójaglig kan 
angives, ansættes til 1 pCt. af Kapitalen.

Efter de her angivne Regler, beregnes ligeledes Værdien af Rentenydelser el
ler andre periodiske Ydelser, naar der skal fradraaes ved Beregn in pen af Arve
afgiften af de Kapitaler eller andre Genstande, hvorpaa de hviler, eller naar en 
Arving eller Legatar, hvem Udredelsen af saadanne Ydelser maatie være paalagt, 
skal fradrages disse ved Beregningen af Arveafgiften af den ham Ulfaldne Lod. Rente
eller Indtægtsnydelsens Va;rdi bliver i disse Tilfælde at bestemme efler Forhol
dene, navnlig de paagældende Personers Alder paa den Tid, Afgiften beregnes 
af den Kapital, hvorpaa Rente eller Indlæglsnydelsen hviler.

21 Afgiften beregnes af de enkelte Arvelodder og udrede; af disse.
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Den, hvem en Brugs* eller Indtægtsnydelse af visse Ejendele eller en vis Kapi
tal er tillagt, kun kræve, at Afgiften udredes af de Midler, hvorpaa Brugs- eller 
Indlægtsnydelsen hviler, elfer at det lií Afgiftens Udredelse fornodne Belob til
vejebringes ved Laan mod Pant i disse Midler. Disse Hegler finder dog ikke An
vendelse i de i § !■, Litr. c. og d., ommeldte Tilfælde.

E r det ved Testamente beslemt, at visse Arvelodder skal udredes fri for Afgif
ter, betragles de paagældende Arvelodder som forogede med det lil Afgifternes 
Udredelse fornodne Belob, og Afgifterne udregnes paa den Maade, at der til Ar\e- 
loddens Belob forst lægges det Belob, som Afgifterne af samme vilde udgore, be
regnede paa sædvanlig Vis, og af del saaledes fremkomne Belob beregnes den 
Afgift, der vil være at erlægge.

Ved Opgorelsen af de enkelle Arvelodders Storrelse bliver alt, hvad samme Per
son erhverver efter samme Arvelader, at betragte som en samlet Arvelod. Har 
en Arving eller Legalar tidligere modtaget Arv, Legal eller afgiftspligtige Forskud 
eller Forstrækninger fra samme Arvelader, maa som Folge heraf de sauledes mod- 
lagne Belob medregnes ved Opgorelsen nf den afgiflspligtige Lod, men i dén Af- 
gifl, som derved fremkommer, fradrages den Arveafgift, som tidligere maalle være 
erlagt af de paagældende Erlnervelser. 1 Formuefællesskab levende Ægtefæller 
betragles i denne Forbindelse som samme Arvelader, naar de afgiftspligtige Belob 
er udredede af Fællesboet eller skal udredes af dette, ligesom ogsuu Arv, der til
falder i Formuefællesskab levende Ægtefæller, betragles som en samlet Arv, med
mindre Arveladeren maatte have bestemt, at Arven skal unddrages Formuefælles
skabet.

Viser det sig ved Opgorelsen af et Dodsbo eller af anden afgiftspligtig Formue
masse, at nogen af Lodtagerne som Folge af foranstaaende Bestemmelser hur et 
storre Belob at titsvare i Arveafgift, end der tilkommer ham ved Delingen, be- 
tragles det overskydende som en ham personlig paahvilende Gæld, der er Boel 
og de ovrige Lodtagere uvedkommende. Del samme gælder om Arveforskud eller 
Forstrækninger, som maatte være ydede Personer, der ikke kommer lil at lage 
Arv efter Yderen.

Forsaavidl Beslemmelserne í § d, Litr. e., og § 5,, Litr, b, og c., finder Anven
delse med Hensyn lil Overdragelser, ved hvilke der er erlagt Halvprocentofgift efler 
Frd, af 8 . Februar 1810, kan de sauledes erlagte Afgiftsbeløb fradrages i Arve
afgiften. Samme Hegel kommer til Anvendelse, naar der i Henhold tit § 14, 3. 
Slk., under Arveafgiftsberegningen inddrages Midler, hvorover en i uskiflei Bo 
hensiddende Ægtefælle har disponeret.

22 Arveafgift efter de i denne Anordning indeholdte Regler bliver at svare af 
alle Erhvervelser, med Hensyn lil hvilke Tidspunktet for Afgiftspligtens Indtræden 
efter Reglerne i § 10, jfr. §{j 13 og 15, falder efler denne Anordnings Ikraft
træden. Ligeledes bliver, naar den længstlevende af tvende Ægtefæller har hen- 
siddet i uskiftet Bo, Afgiflen af Boel at beregne efter denne Anordning, naar 
den længstlevende Ægtefælle dor, eller Skiftet paabegyndes efter denne Anord
nings Ikrafttræden, selv om den forst afdode Ægtefælle maatte være dod forinden 
delle Tidspunkt; dog kommer i sidstnævnte Tilfælde Reglerne i § l'l , 3 . Stk., 2, 
og 3. Punklum, ikke til Anvendelse.

Er Arveafgiften af visse Erhvervelser inden Anordningens Ikrafttræden endelig 
berigtiget i Overensstemmelse med dc hidtil gældende Regler, bliver derimod in
gen yderligere Afgift at erlægge, selv om Afgiftspligten efter denne Anordnings 
Regler forst vilde indtræde efter det forannævnte Tidspunkt.

I Tilfælde, hvor Administrationen maalle have forlangt Berigtigelsen af Arve
afgiften af visse Midler udsat som Vilkaar for en tilslaact Afgiftsnedsættelse, bliver 
Afgiflen at beregne efter den ved Resolutionens Afgivelse gældende Lovgivning.

23 I Boer, der undergives offentlig Skiftebehandling, har vedkommende saavel 
ordentlige som overordentlige Skifleforvaltere. til hvilke sidste i denne Anordning 
henregnes saavel Testamentseksekutorer som Sklftekommissarier, at drage Omsorg
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íor, at Arveafgiften berigliges af samtlige den afdódes Efterladenskaber saavel som 
af de ovrige fra ham hidrorende Erhvervelser, med Hensyn lil hvilke Afgiftspligten 
indtræder ved hans Dod, i hvilket Øjemed Skifteforvalteren bl. a. bor soge op
lyst, om afdode har truffet Dispositioner, der medfiirer Afgiftspligt efter Reglerne
1 Anordningens § 5.

Skifteforvalteren har endvidere al soge tilvejebragt Oplysning om, hvorvidt afdode 
maalte have været Besidder af Len, Stamhuse eller Fideikommisser eller uf Brugs-, 
Indtægts- eller Renlenydelser, med Hensyn li) hvilke en afgiftspligtig Succession liar 
fundet Sted, eller hnr nydt Brugen eller Indtægten af Midler, af hvilke ved hans 
Dod vil være at svare A rveafgift Forsaavidt Arveanmeldelsen med Hensyn til de 
her omtalte afgiflspligtige Erhvervelser ikke vil være ul indgive lil Færoernes So- 
renskriveris Skifteret, har denne at tilstille den Skifteret, lil hvem Arveanmeldel
sen efter de nedenfor bestemte Regler vil være at indgive, de tilvejebragte Oplys
ninger.

24 Naar ordentligt Skifie finder Sted, forfalder Afgiften til Reluling ved Boets 
Slutning.

Kan el Bo, der behandles af overordentlige Skifteforvallere, ikke sluttes inden
2 Aar efter Dodsfaldet, skal der inden Udlóbet af denne Frist derom gores Indberet
ning lil Færoernes Sorenskriveris Skifteret med Oplysning om Grunden dertil. Skifte
retten kan forlange det oplysl ved Udskrift af Skifteprotokollen, at Boels vedkom
mende er bekendte med Grunden lil Udsættelsen. I Boer, der ved Anordningens 
Ikrafttræden henslaur under Behandling af ekstraordinære Skifteforvallere, regnea 
nævnte Frist af 2 Aar íra  Anordningens Ikrafttræden. Den nævnte Indberetning 
skal gentages aarlig, saa længe Udsættelsen varer, Naar Skiftet sluttes, og Opgorelsen 
foreligger, bliver Afgiftsberegning at foretage og Afgiften at berigtige.

Overordentlige Skifteforvallere skal uden Ophold lil Færoernes Sorenskriveris 
Skifteret indsende Indberetning om, hvad de foretager med Hensyn tit Berigtigel
sen af Arveafgiften.

25 Saavel ordentlige som overordentlige Skifteforvallere er med den uf Bestem
melsen i § 21. næstsidste Stk., folgende Begrænsning lige overfor det offentlige an
svarlige for, at Arveafgiften behorig berigtiges i de af dem behandlede Boer.

26 Naar et Bo overtages af Arvinger til privat Skifte, samt i de Til
fælde, hvor Pligt lil Erlæggelse af Arveafgift i Medfor af Bestemmelserne i denne 
Anordning indtræder, uden al noget Skifie finder Sled paa Færoerne, har de af- 
gifíspliglige inden 1 Aar efter Afgiftspligtens Indtræden at indgive Arveanmel- 
delse til Fæ roernes Sorenskriveris Skifteret.

Arveanmeldelsen, der afgives paa Tro og Love og under Eds Tilbud, skal for
uden Oplysning om den Begivenhed, der har givel Anledning til den afgiftsplig- 
tige Erhvervelse, indeholde en Fortegnelse over de til den afgiflspligtige Formue 
horende Aktiver og over de Udgifter, Gældsforpligtelser og andre Byrder, der me
nes at kunne komme til Fradrag, samt en Opgorelse over, hvorledes Formuen er 
eller vil blive fordelt, med Angivelse af Erhververnes Slægtskabsforhold lil Arve
laderen og, forsaavidt Arveladeren hensad i uskiftet Bo efler en tidligere afdod 
Ægtefælle, tillige en Angivelse af, hvor og naar denne er afgaaet ved Doden.

Forsaavidt der er flere Arvinger eller afgiftspligtige, har de derhos i Arveanmel
delsen al udpege en Person, til hvem Meddelelse om Afgiftsberegningens Udfald 
eller andre M eddelelser i Sagen paa samtliges Vegne kan rettes.

iovrigt er Arvingerne paa Skifleforvnltereiis Begæring pligtige at meddele denne 
samtlige de Oplysninger, hvoraf de maatte være i Besiddelse, og som kan have 
Betydning for Afgiftsberegningen.

Skema for nævnte Arveanmeldelser fastsættes af Justitsministeriet og udleveres 
gratis gennem Færoernes Sorenskriveris Skifteret.

27 Anmeldelsespligten paahviler i Díidsboer samtlige den afdodes Arvinger og, 
forsaavidt der maalle findes en efterlevende Ægtefælle, der er lodlagen i Boet, 
tillige denne, derimod ikke blolle Legalarer. I de i § 4 , LiLr. d., ommeldle Tilfælde
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paahviler Anmeldelsespligten samtlige Domhavere, i de i § I, Litr. b. og c., saml 
nuar Afgiftspligten indtræder, som Folge al Successionen i Hentenydelsen og desl., de 
a/giftspligtige Successorer.

Anmeldelsen skal un dersk rives af samllige de anmeldelsespliglige. For 
umyndiges Vedkommende underskrives Anmeldelsen aí disses Værge; mindre- 
aarige underskriver i Forening med deres K uralor; Enker, for hvem der er 
beskikket Luvværge, underskriver i Forening med denne. For en fraværende A r
ving, der har deltaget i Skiftet ved Repræsentant, kan denne underskrive, men den 
ham meddelte Fuldmagt mau paa Forlangende kunne dokumenteres.

28 I Dðdsbocr efter paa Færoerne hjemmehorende Personer indgive Arveanmel
delsen lil Færoernes Serenskriveris Skifterel. I de i § 87 Í Lov om Skifte af Diids- 
bo og Fællesbo af 30 . November 1871-, jfr. Anordning af I I .  Jnnuar 1876, om
meldte Tilfælde indgives Anmeldelsen lil den Skifteret, til hvilken Boel er hen
vist.

Ved Succession i Nydelsen af Familicstifteiser indgives Arveanmeldelsen lil Skifte
retten paa det Sled, hvor Stiftelsen eller dennes Bestyrelse hur sil Hjemsled.

Ved Succession i Brugs- og Indtægtsnydelser samt ved saadannes Ophor sker 
Anmeldelsen til den Skifterel, der har behandlet Arveladerens Bo, eller, íorsaa- 
vidt Boet er behandlet af overordentlige Skifteforvaltere eller af selvskiftende A r
vinger, til den Skifteret, under hvis Jurisdiktion Boet henhorte.

Ved Erhvervelsen af en borlebleven Persons Formue eller Indlægtsnydeisen af 
denne i Henhold til Reglerne i Forordn. 11. September 1839 indgives Anmeldel
sen til Skifteretten i den Jurisdiktion, hvor Dom i fórste lnslans er afsagt.

N aar i Henhold til Reglen i § 8 Arveafgift skal erlægges af en udenfor Fæ r
oerne hjemmehorende Persons faste Ejendomme paa Færoerne eller de der om
meldle Rettigheder over saadanne, indgives Arveanmeldelsen til Færoernes Soren- 
skríveris Skifteret.

29 N aar et Bo efter at have henstaael under offentlig Skiftebehandling ekslrade- 
res Arvingerne til videre Behandling, uden at Arveafgiften er berigliget, bliver 
Arveanmeldelse i Overensstemmelse med de foran givne Regler at indgive inden 
1 Aar efler Ekstraditionen.

E r  de afgiftspligtige fbrst paa el senere Tidspunkt end del, paa hvilket Afgifts
pligten efter de i denne Anordning indeholdte Regler indtræder, kommet lil Kund
skab om den afgiftspligtige Erhvervelse, regnes den i § 26 ommeldle Frist af 
X A ar fra det Tidspunkt, da de paagældeude fik Kundskab om Erhvervelsen, hvor
for der m aa gores Rede i Arveanmeldelsen.

Naar Andragende derom indgives inden Udlobel af den lovbeslemte Frist for 
Arveanmeldelsens Indgivelse, og Omstændighederne ióvrigl laler derfor, kan Skifte
forvalteren bevilge en Forlængelse af Fristen af indtil 6  Maaneder. Skulde paa 
Grund af særlige Omstændigheder en yderligere Forlængelse af Fristen anses for
noden, kan en saadan Forlængelse efler derom indgiven Ansogning bevilges af 
Justitsministeriet.

30 Indkommer Arveanmeldelsen ikke inden Udlðbet af de i § 26  og § 29 fore
skrevne Frister, bliver Arveafgiften for de anmeldelsespligliges Vedkommende at 
forhóje med 1/3. Det samme gælder, hvia den indkomne Arveanmeldelse lider af 
saa væsentlige Mangler, at den er uskikket lil at danne Grundlaget for en Afgifts
beregning. E r Arveanmeldelsen ikke underskreven af samtlige de anmeldelsesplig- 
tige, indtræder en tilsvarende Afgiftsforhojelse for de anmeldelsespligliges Ved
kommende, som ikke har underskrevet Anmeldelsen.

Overovrigheden kan derhos efler Indslilling fru Skifteforvalíeren forelægge de 
paagældende en passende Frist til at fremkomme med lovlig Arveanmeldelse og 
eventuelt fremlvinge dennes Indgivelse ved Pnalæg af Dagboder.

Justitsministeriet er bemyndiget til helt eller delvis al frafalde den i denne P ara
grafs forste Slykke foreskrevne Afgiflsforhojelse, naar Omstændighederne findes
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at lale derfor, navntig naar Oversidderen uf de fore-krevne Frister kun har væ
ret kortvarig.

31 Skifteforvalteren har at gennemgaa de indkomne Arveanmeldelser, og for suu 
vidt saadant -kBnnes fornodenl, at soge de i disse indeholdle Oply ninger berig
tigede eller supplerede ved Henvendelse til Parterne eller paa anden formaalstjenlig 
Maade. Han skal endvidere soge tilvejebragt de iovrigt for Afgiftsberegningen for- 
nódne Oplysninger, derunder navnlig om, hvorvidt nopen af de afgiftspligtige tid
ligere har modtagel Forstrækninger eller deslige, som bliver al tage i Betragtning 
ved Afgiftsberegningen, saml om, hvorvidt afdode har truffet Dispositioner, der 
falder ind under Reglerne i § 5 og i § 14, 3. Stykke.

Naar Sagen paa foranforte Maade er tilstrækkelig oplyst, eller der dog er til
vejebragt de Oplysninger, som efter Omstændighederne maa anses for erhølde- 
lige, foretager Skifleforvalleren paa Grundlog af de foreliggende Oplysninger en 
Beregning af de Afgiflsbelob, som vil være at erlægge i Anledning af den Begi
venhed, Aneanmeldclsen vedrorer, og tilstiller Parterne eller den af disse udpe
gede Repræsentant en Afskrift nf denne Afgiftsberegning.

Naar en efterlevende Ægtefælle forbliver hensiddende i uskiftet Bo, har den 
paagældende, inden Udlobet af den i § 26, 1. Stk., nævnte Frist, og under samme 
Vilkaar som i § 30, 2. Stk., anfort, til Skifteforvalteren at indlevere en Opgorelse 
paa Tro o;? Love og under Eds Tilbud over Boels Aktiver og Passiver; denne 
Opgorelse bliver, naar den ikke godlgíires at være urigtig, at lægge til Grund, 
saafremt der li! sin Tid, naar Boet skiftes, bliver Sporgsmaalet om Anvendelse af 
Reglerne i § 14, 3. Stk., 2. og 3. Pktm.

32 Anser nogen af de afgiftspligtige sig for forurettet ved den af Skifteforvalteren 
forelagne Afgiftsberegning, kan han inden 3 Maaneder efler, at han har mod
laget Underretning om samme, eller for de anmeldelsespligtiges Vedkommende in
den 3 Maaneder efter, at saadan Underretning er tilstillet den af dem i Henhold 
til Reglen i § 26 udpegede Repræsentanl, indbringe Sagen for Justitsministeriet.

Anser den paagældende heller ikke den Afgorelse, Juslksminisleriet Iræffer, for 
rigtig, kan han, naar Begæring derom fremsættes inden 3 MaanedeT efter, at han 
har modtaget Underretning om Ministeriets Afgorelse, forlange Spðrgsmaalet af
gjort ved Rettergang under en mod ham ved det offentliges Foranstaltning anlagt 
Sag.

Undlader de afgiftspligtige al paaanke den af Skifleforvalleren foretagne Afgifts
beregning inden den foran foreskrevne Frist, er Afgiftsberegningen bindende far  
dem, medmindre det offentlige, for hvilket Skifleforvalterens Afgiftsberegning ikke 
er bindende af egen Drift eller i Henhold til derom fremsat Andragende maaltc 
foranledige Sporgsmaalet om Afgiftsberegningens Rigtighed oplaget lil fornyeL Pro- 
velse. De af Justitsministeriet med Hensyn til Afgiftsberegningen trufne Afgorelser 
er,  naar de ikke puaankes inden den foreskrevne Frist, bindende saavel for det 
offentlige som for den afgiftspligtige.

33 Afgiflen forfalder lil Betaling paa 6-Ugers-Dagen efler, at Afgiftsberegnin
gen efter de i foranslaaende Paragraf indeholdte Regler er bleven bindende for 
de afgiftspligtige eller, íorsaavidt denne Dag er en Helligdag, paa den nærmest 
paafolgende Sognedag. Oversiddes denne Frist, bliver der at erlægge en Straf- 
renle af 1/6 pro mille af Afgiftens Belob for hver Dag, Fristen er oversiddet.

i de Tilfælde, hvor en afdragsvis Betaling er tilladt, forfalder det fórsle Af
drag ti! Indbetaling efter de foran fremstillede Regler, Del næste Afdrag for
falder til Indbetaling paa Aarsdagen efler del fiirsle Afdrags Forfaldsdag eller, 
hvis denne er en Helligdag, pna den nærmest paafolgende Sognedag og saa frem
deles. Udeblives med Betalingen af nogel Afdrag, beregnes Strafrente som foran 
angivet.

De afgiftspligtige har inden 3 Uger efler Indbelalingsfrislens Udlob for Skifte
forvalteren at godlgore, at Afgiflen med muligt paalobne Renter er betalt.
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Reglerne otn Sledet for Afgiftens Indbetaling fastsættes af Justitsministeriet.1)
34 Har Skifteforvalteren ikke inden 3 Uger efter Indbetalingsfristens Udlob mod

taget fyldestgorendc Oplysning om, at den skyldige Afgift er betalt, eller fremgaar 
det af de ham forelagte Oplysninger, al der er indbetalt for lidt, har han at drage 
Omsorg íor Afgiftens Inddrivelse.

Selvskiftende Arvinger er, eventuelt i Forbindelse med afdiides med disse skil
tende Ægtefælle, med den af Reglen i § 21, næstsidste Stykke, folgende Begræns
ning, solidarisk ansvarlige for Berigtigelsen uf de Afgiftsbeliib, der vil være at e r
lægge i de af dem behandlede Boer. Det fulde Afgiftsbeliib kan derfor efter Skifte
forvalterens Valg inddrives hos en hvilken som helst af de paagældende.

Saafremt færoske Repræsentanter íor Arvinger udenfor Færoerne alene eller i 
Forening med paa Færoerne hjemmehørende Arvinger har overtaget en paa Fæ r
oerne hjemmehorende Persons Bo ti! privat Skiíte, er de ligesom Arvingerne og 
efter samme Regler som disse ansvarlige for Arveafgiftens Berigtigelse.

N aar Arvemidler eller andre eíter denne Anordning aígiflspligtige Midler ud
betales en Person udenfor Færoerne gennem en paa Færoerne hjemmehorende Re- 
praísentant, er denne ligeoveríor det offentlige ansvarlig for Afgiflen af de paa
gældende Midler. Udbetales deslige Midler lit en Person udenfor Færoerne uden 
M ellemmand paa Færoerne, er den, af hvem Midlerne udbetales, pligtig til a t  
fradrage Afgiftens Belob og er overfor del offentlige ansvarlig for Afgiftens rig- 
ligc Indbetaling.

N aar Ejendomme eller Retligheder ,der har tilhorl en udenfor Færoerne hjemme
horende Person, og hvoraf skal svares Arveafgift efler Reglen i § 8, overgaar lil 
en anden Person udenfor Færoerne, er del offentlige berettiget til at soge Fyldesl- 
gorele for Afgiften i de paagældende Ejendomme og Rettigheder uden Hensyn 
til de efler Afgiftspligtens Indtræden med Hensyn til samme mulig trufne Dispo
sitionen

35 Offenllige Embedsmænd saavel som Bestyrerne af offentlige Stiftelser, Ban
ker og lignende Pengeínslilutioner, der har baandlagte Midler under Bestyrelse, er 
pligtige at meddele Skifteforvalteren eller Justitsministeriet Underretning om. naar 
saadanne Midler kommer til Udbetaling, eller naar der finder Succession Sled i 
Indlægtsnydelsen af samme.

Summe Pligt paahviler Bestyrerne af Fideikommisser sanvel som Familielegater 
eller Familiestiftclser, der falder ind under Reglen i § )■ c., naar der finder Suc
cession Sled i Besiddelsen af Fideikommisset eller i Indtægtsnydelsen af paagæl
dende Legat eller Stiftelse.

36 Alle Embedsmænd og andre offentlige Myndigheder, derunder Skattelignings
myndigheder, samt Bestyrelser for Banker, Forsikringsselskaber, Aktieselskaber, K re
ditforeninger, Sparekasser og deslige, er forpligtede til uden Betaling at meddele 
saavel Skifteforvalteren som de ovrige Myndigheder, hvem Tilsynet med Afgiftens 
Berigtigelse paahviler, alle Oplysninger, hvoraf de er i Besiddelse, og som kan 
tjene til Vejledning ved Afgiftens Beregning, saasom angaaende den Formue, hvor
efter en afdód har svaret Formueskat, de hos Banken eller Sparekassen for of- 
dóde Personer indestaaende Kapitaler, de paa saadannes Psavn noterede Obliga
tioner eller Aktier og deslige.

Saavel ordentlige som overordentlige Skifleforvaitere er derhos, naar de har F o r
modning om, at en afdod, af hvis Efterladenskaber del paahviler dem at beregne 
Arveafgiften, hor ydet nogen Forskud eller Forstrækninger eller har indgaaet Over
enskomster eller foretaget Overdragelser, hvoraf Afgift bliver at svare efter Reg
lerne i denne Anordning, berettigede lil al afkræve den eller dem, lil Fordel for 
hvem de afgiftspligtige Dispositioner formodes trufne, en skriftlig Erklæring an
gaaende del paagældende Forhold.

Vægrer nogen sig ved at meddele de Oplysninger eller Erklæringer, som i Med

>) Bek. Nr. 553 af 30. Dec. 1921.
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for at denne Anordnings Bestemmelser afæskes ham, bestemmer JuslUsministe- 
riet, hvis Afgorelse i saa Henseende ikke kan paaankes for Domstolene, om de 
begærede Oplysninger ska! meddeles, eller den begærede Erklæring afgives, og Mi
nisteriet knn om fornodent fremtvinge Begæringens Opfyldelse ved Paalæg af Dag
boder.

37 H ar Arvinger eller andre efter denne Anordning afgiftspligtige forsætlig scigt 
at unddrage sig Afgiftspligten ved at undlade at indgive de paabudte Anmeldelser i 
Tilfælde, hvor saadant efter de foreliggende Omstændigheder kunde medffire, at 
den afgiftspligtige Erhvervelse undgik vedkommende offentlige Myndigheds Op
mærksomhed, eller ved paa anden Maade at fordolge den afgiftspligtige Erhver
velse, uden at Tilfætdet dog falder ind under Bestemmelsen i § 38, bliver Afgif
ten, hvis ikke Sagen med Justitsministeriets Samtykke afgores i Mindelighed, at 
erlægge med dens dobbelte Belob.

38 Den, som til Brug ved Beregningen af Afgiften efler nærværende Anordning 
til de Myndigheder, hvem Afgiftens Beregning paahviler, derunder indbefattet over
ordentlige Skifteforvaltere, mod bedre Vidende afgiver urigtige Anmeldelser, Oplys
ninger eller Erklæringer angaaende de Forhold, hvorpau Afgiftspligten eller Afgif
tens Beregning beror, eller som i sine Anmeldelser, Oplysninger eller Erklæringer 
med Forsæt fortier Omstændigheder, der har Betydning for Afgiftspligten eller Af
giftsberegningen, straffes, forsaavidt ikke Sagen med Justitsministeriets Samtykke 
afgores i Mindelighed, med en Bode lig del femdobbelle af det Belob, hvormed Af
giften som Folge af de urigtige eller ufuldslændige Oplysninger er bleven forringel, 
eller hvormed den vilde være bleven forringet, hvis Afgiften var bleven bereg
net paa Grundlag af disse Oplysninger.

E r  de foran ommeidte Anmeldelser, Oplysninger eller Erklæringer afgivne af 
flere i Forening, bliver den foreskrevne Bode at ikende hver enkelt af de paagæl
dende med dens fulde Belob, forsaavidt de har været vidende om de afgivne Op
lysningers Urigtighed eller Ufuldstændighed.

Sager, hvorunder der er Sporgsmaal om Ansvar efter denne P aragraf eller efler 
§ 37, behandles efler de for kriminelle Sager gældende Hegler.

39 Skulde nogen af de Tjenestemænd, hvem Tilsynet med Overholdelsen af de
i denne Anordning givne Bestemmelser er betroet ,gore sig skyldig i Efterladenhed 
hermed, bliver han efter Justitsministeriets Resolution, der ej kan paaankes for 
Domstolene, at anse med en Bode forsle Gang fra 20 til 100 K r., anden Gang fra 
4 0  til 200  K r,, tredje Gang fra 80 lil 100 Kr. Gor han sig oftere skyldig i lignende 
Forseelser, bliver han efter Omstændighederne al anse med en hðjere Bode eller 
at tiltale til Forbrydelse af sin Stilling.

Overordentlige Skifleforvnllere knn under de samme Betingelser anses med Boder 
fra 20 til '100 Kr. E r grov Forsommelighed udvist, kan derhos den dem meddelle Be
villing til det paagældende Bos Behandling fralages dem.

40 N aar Bestyrere af offentlige Stiftelser, Banker og lignende Institutioner for
sommer de i § 35 paabudte Indberetninger, kan de efter Justitsministeriets Reso
lution anses med Boder fra 20 lil 400  Kr,

E r de paagældende utilfredse med del af Justitsministeriet givne Bðdepaalæg, kan 
de forlange SporgsmaaleL om sammes Berettigelse afgjort ved Domstolene under 
en mod dem ved det offentliges Foranstaltning anlagL Sag.

41 Saavl Afgiften selv med de denne mulig paalðbne Renler som Boder, der i 
Henhold til denne Anordning er paalagt nogen af Administrationen, bliver i Mangel 
af Betaling paa lovlig Maade at inddrive ved Udpanlnítig.

Boder, som er paalagte nogen ved Domstolene, eller hvis Paalæg er stadfæstet 
af disse, bliver i Mangel af Belaling at afsone i Overensstemmelse med de om Af
soning af Boder udenfor kriminelle Sager gældende Regler.

Alle Boder efter denne Anordning tilfalder Statskassen,

2 1 2



8. November 1921

42 Justitsministeriet fastsætter de nærmere Regler angaaende Skifteforvalterens 
Virksomhed med Hensyn til Afgiftens Beregning og Opkrævning,1 !

43 Arveafgifter* fordeles meltem Statskassen og Færii Amts Fattigkasse efler fol
gende Regler:

I de i § 2 A. omhandlede Tilfælde Statskassen pCt. Afgift, Amtsfatligkassen 
Resien.

I de i § 2 B, omhandlede Tilfælde Statskassen ved offentlig Skifte 2l/í> pCt. A f
gift og ved privat Skifte ll-íj pCt, Afgift, Amtsfattigkassen Resten.

I de i § 2 C. omhandlede Tilfælde Statskassen ved offentligt Skifte 4  pCl. Afgift 
og ved privat Skifte 3 pCt. Aigifl, Amtsfattigkassen Resten,

I de i § 2 D. samt sidste Stykke, 1. Punktum, omhandlede Tilfælde Statskassen 
ved offentligt Skifte 5  pCt. Afgift og ved privat Skifte 4  pCt. Afgift .Amtsfattig
kassen Resten.

Naar der i Medfor a í Bestemmelserne i denne Anordning finder en Forhojelse 
eller Nedsættelse af Arveafgiften Sled, fordeles Afgiften meltem Statskassen og Fæ ro  
Anils Fatligkasse Í sam m e Forbold, i hvilket den i Medfor af forste Stykke vilde 
være blevet fordelt, dersom  ingen Forhojelse eller Nedsættelse havde fundet Sled.

44 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1922.

1. Dec. —  INSTRUKS (N R. 502) FOR AM TSLÆ CEN PAA FÆ R Ø ERN E.
I Henhold til § 4  i Anordning Nr, 5 15 af !■. Oktober 1919, hvorved Lov om Em 

bed slægervæsenets Ordning of 21. April 1 9 1 1- sættes i Kraft paa Færoerne, fastsættes 
herved folgende Instruks, efter hvis BestemmeLer Amltlægen paa Færoerne vil have 
at rette sig under UdforeUen af de Pligter, der paahviler ham i Henhold til den 
nævnte Anordning og Lovgivningen iovrigt,

1 Amtslægens Embedsomraade er Færoerne. Som Kredslæge i Thorshavn Læge- 
kreds har han med Hensyn lil den særlige Kredslægevirksomhed at relle sig efler 
Instruksen for Kredslæger paa Færoerne med de Lempelser, som folger af de to 
Funktioners Forening.

2 Amtslægen er den oversle Embedslæge indenfor sit Embedsomraade.
Han staar, forsaavidt hans Embede angaar, umiddelbart under Sundhedsstyrel

sen og danner i alle Embedsforhold Mellemleddet mellem denne og Amtslægekred- 
sens Kredslæger,

Amtslægen kan i atmenviglige Sager af Sundhedsstyrelsen tilkaldes til Moder i 
Ktibenhavn, jfr. Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse af 30. April 1909 § 5,
sidste Stykke.2 )

Til Sundhedsstyrelsen afgiver han dels alle foreskrevne Anmeldelser og Indberet
ninger saml Erklæringer og Betænkninger, som bliver ham særlig affordrede, dels 
saadanne Forslag til Ordning og Forbedring af Sundlieds- og Medicinalforholdene 
i lians Embedsomraade, som han finder Anledning lil at fremsætte, og som ikke kan 
gennemfores ved Henvendelse til de stedlige Myndigheder.

3 Amtslægen er Amtmandens og Lagtingets sagkyndige Roadgiver og skal som 
saadan hores i alle Amtet eller Laglinget vedrorende Sager, der skonnes at kræve 
lægekyndig Indsigt, derunder indbefattet Sager om Amtels Inddeling i Jordemoder- 
distrikter og Distriktsjordemodres Bopa;l, Beskikkelse af Distriktsjordemodre og Valg 
af Jordemoderelever. iHan skal hores angaaende Ansætlelse af Overlæger og Ene 
tæger ved amts- og bykommunale Sygehuse samt Sygehuse, der nyder Tilskud af 
Stat eller Kommune,3) og skal have Lejlighed li! at udlale sig om Planer til Oji- 
forelse og Ombygning af Skolebygninger, Han bor om fornodent selv drage Om
sorg for, at disse Sager forelægges ham.

Over Ptaner for Opforelse, Forandring eller Udvidelse af offenllige Sygehuse skal

*) J f r .  Bestemmelser Nr. 301 a f  30. Dec. 1921. 
«) J f r .  nu Lov Nr. 182 a í 23, Ju n i 1932,
B)  B ortfald et ved An. Nr. 35 a f 26, F e b r . 1935.
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han afgive Betænkning Li! den Myndighed, af hvilken del forlanges, og kan ikke 
undslaa sig íor paa Amlels Opfordring at være behjælpelig ved Planernes Udar
bejdelse. Han bor saavidt muligt foranledige, at saadanne Planer ledsages af nøj
agtige Beskrivelser og giver Oplysning om alte Enkeltheder, forinden de forelæg
ges Ministeriet eller Sundhedsstyrelsen.

Ogsaa over Planer for de i Anordningen om Embedslægevæsenels Ordning paa 
Færoerne § 5 under Nr. 2 omhandlede Anstalter har Amlslægen at afgive sag
kyndig Betænkning, naar det forlanges af ham.

Amtslægen er forpligtet til at foretage de Eftersyn og Undersøgelser og afgive 
de Betænkninger, Skon og Erklæringer, som begæres af Amtmanden eller Lagtin
get.

4 Amtslægen forer indenfor Amtslægekredsen Overtilsyn med Kredslægernes Em
bedsvirksomhed. Han skal fore en nójagtig Fortegnelse o ier Kredslægerne med Op
lysning om deres Alder, Eksamensaar, Ansællelsesaar, tidligere Stillinger, Forflyt
telse og Dod.

Han skal som Regel en Gang aarlig ved personligt Eflersyn forvisse sig om, at 
Kredslægerne holder deres Embedsboger og Embedsarkiv i Orden.

Han har at paase, al de indenfor de fastsatte Tidsfrister afgiver foreskrevne Ind
beretninger og Anmeldelser.

Han vaager over, at Kredslægerne foretager de Eftersyn og Undersøgelser og 
udforer de Forretninger, der paahviler dem, og han skal paase, at Kredslægernes 
Embcdsrejser lægges paa den hensigtsmæssigsle og for det offentlige mindst be
kostelige Maade.

Bliver en Kredslæge pludselig sal ud af Stand lil at besørge sine Embedsforrel- 
ninger, skal Amtslægen ved Henvendelse til Amtmanden hurtigst muligt foranle
dige, at denne foretager fornøden Konstitution, og indberette det skete lil Sund
hedsstyrelsen.

Ved indtrædende Vakance i et Kredslægeembede skal han forvisse sig om, at 
Embedets Boger cr til Stede, og at Arkivet er i Orden, og foranledige, at delte 
tages i Bevaring paa en saadan Maade, at det kan overgives den nye Indehaver 
af Embedet fuldstændigt og i let overskuelig Orden.

5 Amtslægen forer indenfor sit Embedsomraade Overtilsynet med, hvorledes Læ
ger, Tandlæger Apotekere, Jordemodre. til begrænset Lægegerning bemyndigede P er
soner, eventuelt Sygeplejere, Massører og lignende udover deres Kaldsvirksomhed, 
for saa vidt denne vedkommer det offentlige.

Over de i Amtslægekredsen bosatte eller virkende praktiserende Læger, Tand
læger, Apotekere og Jordemodre skal Amtslægen fore en nójagtig Fortegnelse med 
Angivelse af Navn, Alder, Stilling, Eksamensaar, Nedsællelsesdato, Dato for sær
lige Tilladelser og Bevillinger o. s. v.

Han skal straks indberette til Sundhedsstyrelsen, naar en Apoteker dor, eller en 
distribuerende eller dispenserende Læj:e dor eller fraflytler det Sogn, hvor han hid
til har boet.

G Amtslægen foretager sammen med en af Amtmanden udpeget Læge eller en far
maceutisk uddannet, af Justitsministeriet udpeget Visilalor Eftersyn af Amtslæge- 
kredsens Apoleker1) og Hopitalsapoleker efler de derom givne Regler. Han fore
tager ligeledes de ekstraordinære Eftersyn, '-om Sundhedsstyrelsen paalasgger ham, 
efter de af denne i hvert enkelt Tilfælde givne Anvisninger.

Amtslægen skol ogsaa underkaste de dispenserende eller distribuerende Lægers 
Medicinbeholdninger Eftersyn efter de derom givne Regler.

Han har at holde sig underrettet om, at der altid paa Apotekerne findes den 
fornodne eksaminerede Medhjælp, op kan i delte Øjemed forlange sig tilstillet 
Meddelelser om Til- og Afgang af Medhjælpere fra hvert enkelt Apotek med An
givelse af Navn, Eksamen og Tiltrædelses-, e^enluelt Fraflylningsdato.

t )  Apotekervæseaet er nu Særanliugencle,
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Han paaser, at der ikke paa Apotekerne antages Elever, som ikke bar de for
nodne forberedende Eksaminer, og har Krav paa, at der lilstilles ham Meddelelse 
om enhver Elevs Antagelse, ledsaget aí vedkommendes Eksamensbevis.

Amtslægen kan godkende Ordningen af et Apoteks midlertidige Bestyrelse under 
Privilegiehaverens kortvarige Forfald, for saavidt saadan Bestyrelse ikke strækker 
sig ud over mere end hojst 2 Maaneder.

Amtslægen har at foranledige den befalede Erklæring underskrevet af enhver, 
der paa eget Ansvar midlertidig overtager Bestyrelsen af et Apotek, hvad enten 
dette sker med Sundhedsstyrelsens Godkendelse eller for kortvarig Bestyrelse med 
Amtslægens egen Godkendelse. De underskrevne Erklæringer indsendes til Sund
hedsstyrelsen.

7 Amslkugen forer Overtilsynet med Amtslægekredscris Jordemodervæsen.
Han har i det hele at vauge over, at Jordemodrene ikke overtræder dc i An

ordning Nr. <19 af 11. Februar 1920 om Jordemodervæsenet paa Færoerne og den 
dertil sig sluttende Instruks eller i særlige Vejledninger indeholdte Bestemmelser for 
deres Virksomhed, Hvor en bcgaael Forseelse mod disse Bestemmelser er ringe, kan 
han indskrænke sig lil personlig at paotale Overtrædelsen; ved storre Forseelser el
ler i Gentagelsestilfælde bor han ved Henvendelse til vedkommende Øvrighed for
anledige indledet offentlig Undersogelse, F o r saa vidt der foreligger Overtrædelse 
alene af den særlige Jordemoderlovgivning og ikke f, Eks, tillige af den alminde
lige borgerlige Straffelov, er han bemyndiget til efter den begaaede Forseelses Na
tur at ordne Sagen saaledes, at Jordemoderen i Mindelighed inden en af ham 
fastsat Frist betaler en hende af ham forelagt Bóde fra 2 til 200  Kr. til vedkom
mende Sogns Hjælpekasse, jfr. Anordning om Jordemodervæsenet § 13. I saadanne 
Tilfælde skal han underrette den nævnle Kasse om den trufne Ordning, og Jorde- 
moderen er forpligtet til inden Fristens Udlob al forelægge ham Bevis for, at 
Boden er betalt.

Naar Amtslægen fra Kredslægen modtager Indberetning om smitsom Sygdoms 
Optræden hos en Jordemoder eller hendes Husstand eller blundt hendes Patien
ter, skol han pnase, at der træffes de Forholdsregler, som findes nodvendige for 
at sifcre, al Sygdommen ikke forplantes; dersom Sygdomstilfældet hos en Kvinde, 
Jordemoderen har betjent, eller hos del nyfodte Barn er Burselsfeber eller anden 
smitsom Sygdom, som ikke omfattes af Epidemilovgivningens Bestemmelser, f. Eks, 
líosen, Stivkrampe, Blæresygdom (Pem figus), Forbuldninger, Saarfeber, smitsom 
Øjenbetændelse, er han bemyndiget til, naar det skonnes fornodent, al forbyde 
vedkommende Jordem oder at praktisere i en besleml begrænset Tid. Om en saa
dan Forholdsregel skal han gore Indberetning til Amtmanden, dersom han ikke 
forud har forhandlet med denne om Sagen, samt til Sundhedsstyrelsen.

En Gang hvert Aar skal Amtslægen i Forbindelse med den vedkommende Kreds
læge afholde Konference med Jordemodrene i hver enkelt Kreds, idel han gen
nem Kredslægen indkalder dem til Mode pua et bestemt Tidspunkt og et bestemt 
Sted.

Ved Konferencen skal Amtslægen overbevise sig om, at Jordemodrene holder de
res Instrumenter i Orden og [orer deres Prolokoller og Skemaer paa befalet Maade. 
Man skal forvisse sig om, at de vedligeholder deres Kundskaber, og at deres Hel
bredstilstand og sjælelige Evner ikke lægger Hindringer i Vejen for tilfredsstil
lende Udíivelse af deres Kald. Han paatuler Forseelser, retter Misforstaaelser, gi
ver Vejledning og Instruktion med Hensyn lil nye faglige Metoder, nyerhvervet Vi
den paa Jordemoderkunslens Omraade og nye Lovbestemmelser saavelsom med 
Hensyn lil den rette og fulde Forstaaelse af Jordemodrenes Pligter og Rettig
heder,

Han bor saavidt muligt soge at skaffe sig noje Kendskab lil hver enkeil Jorde- 
moders Person og Forhold.

8 Amtslægen h ar indenfor Amtslægekredsen OvertilsyneL med, al de gældende 
Forbudsbestemmelser mod ulovlig Udovelse af Jordemodervirksomhed overholdes;
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ligeledes forer han Overtilsyn med, at de gældende Bestemmelser om ulovlig Me- 
dikamenlhandel og Handel med Gift saml om Reklamering for Bandager, Helbre- 
delsesapparaler, Lægemidler og Desinfektionsmidler haandhæves. og at herom ned
lagte Forbud ikke overtrædes.

Kommer han enten gennem Indberetning eller Anmeldelse fra Kredslæger eller 
paa anden Maade til Kundskab om, at Bestemmelserne i de nævnte Henseender er 
overtraadte, skal ban gennem Henvendelse til Øvrigheden foranledige, al Sagen go- 
res til Genstand for retslig Undersogelse, eventuelt for retslig Paatale, Hvis en 
saadan Indstilling ikke tages tii Folge, kan han forelægge Sagen for Amtmanden 
eller Sundhedsstyrelsen.

9 Amtslægen forer indenfor Amtslægekredsen Overtilsynet med alle Anliggen
der, som vedrorer den offentlige Sundheds- og Sygepleje.

I alle saadanne Embedsanliggender kan han paa eget Initiativ foretage nód- 
vendige stedlige Undersðgelser, afgive Betænkninger og fremsætle Forstag overfor 
Amtmanden og Lagtinget.

Skonnes der at foreligge Overtrædelser af herhenhorende Bestemmelser, kan Amts
lægen ved Henvendelse til vedkommende Øvrighed foranledige offentlig Under
sogelse indledet.

10 Amtslægen forer i Henhold til Anordningen om Embedslægevæsenets Ord
ning § 1, 2. Stykke, Overtilsynet med samtlige de Forhold i Amtslægekredsen, som 
omfattes af Bestemmelserne í Anordningens S 5 under Nr. 2— 6 og §§ 6— 12.

Overtilsynet oves dels derved, at Amtslægen kontrollerer, hvorvidt Kredslægerne 
regelmæssig udover del dem ifolge de nævnle Bestemmelser paahvilende Tilsyn 
og afgiver fornodne Beretninger derom saml træffer puokrævede Foranstaltnin
ger, dets ved, at han setv foretager Undersogetser af de paagæidende Forhold,eventu
elt ved Besog paa Stedet, hvorved bemærkes, at Amtslægen naar som helst har 
uhindrel Adgang til Steder, med hvilke han i Embeds Medfor forer Tilsyn.

De paagældende stedlige Undersogeiser foretages í det Omfang, Amtslægen skon- 
ner fornodent, og udfores saavidt muligt enten efler en forud lagt Plan lejligheds
vis paa Embedsrejser i andet Øjemed. Pna de omhandlede Rejser bor Amtslæ
gen benytte Lejligheden lil at erhverve et saa indgaaende Kendskab til Forhol
dene indenfor sit Embedsomraade som muligt.

Særlig skal Amtslægen noje holde sig underrettet om Indretningen og Drifleu af og 
Sundhedstilstanden i alle de i Anordningen om Embedslægevæsenets Ordning § 5 
under N r. 4  ommeldte Institutioner. Ved mindst een Gang aarlíg at aflægge Be
sog paa enhver af disse Institutioner skal han overbevise sig om. at de er tilbor- 
lig indrettede og drevne.

Ved ethvert Eftersyn, som Amtslægen selv foretager, skal han paa Stedet gore 
Optegnelser om de forefundne Forhold og paa Grundlag af disse Optegnelser ind* 
fore en Beretning om Eftersynet i en derlil bestemt Eílersynsprotokol; hver Be
retning forsynes med Dato og Lobenummer.

Overalt, hvor han iagttager Forhold, som kan antages at virke skadeligt paa Be
folkningens Sundhedstilstand, skal han paa enhver Maade ved Henvendelse til ved
kommende Myndighed soge dem rettede og forbedrede.

Hvis Amtslægen skonner, at en sundhedsmæssig Foranstaltning er saa pautræn- 
gende nødvendig, al dens Undladelse medforer overhængende Fare for Menneskers 
Liv eller Helbred, kan han beordre saadan Foranstaltning iværksat; dog skal han 
uopholdelig gore tndberelning om Sagen til vedkommende Myndighed og til Sund
hedsstyrelsen.

11 Amtslægen er Medlem af Færoernes Oversundliedskommission og har som saa
dan noje at opfylde de Pligter, som de paagældende Love og Anordninger paalæg
ger ham.1}

lðvrígt bar Amtslægen Overtilsynet med, at der indenfor Amtslægekredsen træf

>) Jfr. Lov Nr. 86 a f  17. M nrls 1022 Sj 2.
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fes alle fornodne Foranstaltninger lil al hindre smitsomme Sygdommes Optræden 
og Udbredelse, og at disse Foranstaltninger udfores efter en saavidt muligt ens
artet Plan i alle under hans Overtilsyn stanende Lægekredse.

Hvis der indenfor Amtslægekredsen optræder Tilfælde af en af de Sygdomme, der 
altid er Genstand for offentlig Behandling, eller hvis en anden smitsom Sygdom 
truer med at vinde storre Udbredelse eller viser en særlig ondartet Karakter, eller 
hvis Amtslægen faar Formodning om, at der ikke iræffes de retle og mest for- 
maaistjenlige Foranstaltninger til at hindre SmiUeudbredelse, skal han straks be
give sig lil det paagældende Sted for i Forbindelse med vedkommende Kredslæge 
og saavidt muligt de behandlende Læger at underssdge Forholdene og soge iværk
sat, hvad der er nodvendigt for, al Sygdommen kan blive behandlet paa bedste 
Maade og dens videre Udbredelse blive hindret.

Optræder der indenfor Embedsomraadel noget Tilfælde af Sygdomme, der altid 
e r  Gensland for offentlig Behandling, gor Amlslægen uopholdelig Indberetning til 
SundhedssLyTelsen. Ligeledes skal han straks give Sundhedsstyrelsen Meddelelse, 
hvis en anden epidemisk Sygdom Iruer med at vinde storre  Udbredelse.

For saa vidt del af Epidemikommissionen paabydes, at der til Oplysning om, 
hvorvidt en Sygdom bor tages under offentlig Behandling, skal foretages Obduk
tion, bor Amtslægen komme til Stede ved Obduktionen og bistaa og om fornodent 
vejlede vedkommende Kredslæge paa bedste Maade.

Amtslægen vaager indenfor Amlslægekredsen over Desinfektionen for offentlig 
Regning og skal overbevise sig om, at der altid er fornodent Materiel og uddan
net Personale til Raadighed, og at Materiellet er i god Orden og virker effektivt.

Amlslægen har i Tilfælde af, at epidemiske Sygdomme tages under offentlig Be
handling, at drage Omsorg for, at der antages det fornodne Antal velkvalificerede 
Epidemi læger, og han skal til enhver Tid holde sig underrettet om, hvilke pas
sende Lokaler der i Tilfælde af Optræden af en af de Sygdomme, der altid er 
Genstand for offentlig Behandling, eventuelt kunde tages i Brug som Isolations- 
og Behandlingslokaler, og virke hen til, at der paa Forhaand er truffet bindende 
Aftaler med Hensyn til saadanne Lokalers Anvendelse. Ligeledes bor han virke hen 
til, at der er sorget for Adgang til, at saadanne Lokaler i paakommende Tilfælde 
uden Ophold kan forsynes med fornodent Udstyr, samt lil, at den fornoden* Syge- 
plejebeljening og de nód\endige Transportmidler kan skaffes lit Veje med kortest 
muligt Varsel.

Amtslægen har Overtilsynet med, at der overalt er let og hurtig Adgang for 
Sundhedspolitiet til i paakommende Tilfælde at tilkalde Læge til Eftersyn af anlo- 
bende Skibe, saml med, at der findes de fornodne, i Lovgivningen om Foran
staltninger mod smitsomme Sygdommes Indforelse paa Færoerne paabudte Isola
tion slokaler, og at disse er i Orden og paa ethvert Tidspunkt kan forsynes med pas
sende Udstyr og Betjening.

Amtslægen vaager over, at den offentlige Kokoppeindpodning regelmæssig fin
der Sled, og godkender Kredslægernes Planer for de aarlige Vakcinationsrejser. 
Han vaager i Tilfælde af Koppesygdommes Optræden over, at der forholdes Í 
Overensstemmelse med § í i Lov for Færoerne om Indpodning af Kokopper af 
9 . Marls 1906, og skal sorge for, at der træffes Foranstaltning til, at enhver in
denfor det paagældende Omraade kan blive genindpodet for offentlig Regning.

12 Amtslægen er, íorsaavidt Retslægeforretningerne ikke af Justitsministeriet er 
overdragne en anden Læge, autoriseret Retslæge íor Kredsens Jurisdiktioner. Han 
har som saadan at foretage alle de Under>ogelser, at g h e  de sagkyndige Oplys
ninger og at udfærdige de Betænkninger og Attester, om hvilke de dommende el
ler administrative Myndigheder anmoder ham.

Hvis der af Retslægeraadet eller Sundhedsstyrelsen rettes -ærlige Anmodninger 
til ham i hans Egenskab af 'Retslæge, har han at efterkomme disse ligesom at folge 
de særlige Anvisninger med Hensyn til Undersogelsesmetoder m. v. eller Formen 
af skriftlige Udfærdigelser, som maatte blive givne af dis-?e Myndigheder.
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Sammen med en af Amtmanden udpeget Læge skal han foretage de forefaldende 
lovmæssige Obduktioner i Kredsen i Overensstemmelse med den derfor fastsatte 
særlige Instruks.1)

Han bor som Retslæge virke hen til, at Politiet lader foretage lovmæssig Obduk
tion i ethvert Tilfælde, i hvilket det lovmæssige Ligsyn ikke har kunnet fustslaa 
Dodsaarsagen paa utvivlsom Maade.

13 Amtslægen samler og bearbejder det Amtslaígekredsen vedrorende, fra Kreds
lægerne modtagne statistiske Materiale. Han paaser, at de befalede, Medicinalvæse
net vedrorende Beretninger og Anmeldelser indenfor de fastsatte Tidsfrister ind
sendes lil ham fra enhver, som er forpligtet til at afgive saadan Beretning. Han 
modtager disse Beretninger, samler, ordner dem, stiger dem i paakommende Til
fælde ved Henvendelse til den paagældende berigtigede eller supplerede og bearbej
der dem i Overensstemmelse med de derom gældende Bestemmelser. Han indsen
der det modtagne og bearbejdede statistiske Materiale til Sundhedsstyrelsen med 
alle fornodne Bilag indenfor de fastsatte Tidsfrister.

Amtslægen sorger for at komme i Besiddelse aí den mest omfattende Kundskab 
om de Forhold, der vedrorer Amtets Medicinalstatistik, og samler til Embedsarki- 
vet alle Dokumenter, Efterretninger og Oplysninger, som kan tjene til Grundlag 
for saadan Statistik.

Den aarlige Medicinalberetning, som han har at udarbejde, skal forelægges Amt
manden til Gennemsyn, forinden den indsendes til Sundhedsstyrelsen,

Amtslægen skal drage Omsorg for, at enhver hans Embedsvirksomhed eller Em- 
bedsomraade ved rorende Anke, der findes omlall i de til ham indsendte Medici
nalberetninger, bliver saa fyldestgorende begrundet som muligt, og at det medde
les. hvad der er foretaget eller efter vedkommendes Formening bor foretages for 
al afhjælpe det paaankede Forhold, Angaar en saadan Anke Forhold, som efter 
Amtslægens Skon trænger til særlig Behandling eller hurtig Afhjælpning, bor han 
gore den lil Genstand for en særlig Indberetning, medmindre han selv kan af
hjælpe den eller fna den afhjulpet ved Henvendelse til de stedlige Myndigheder.

14 Amtslægen skal fore særlige Embedsboger for Amtslægeembedet.
Han skal holde del til Embedet horende Arkiv i Orden og sondret fra Kredslæge

arkivet.
Han skal fore et særligt Register over Amtslægearkivet.
Udgifterne ved Anskaffelse a í Embedsboger saml til Indbinding, Samling, Ord

ning og Opbevaring af Arkivsager afholdes af det Embedet tillagte Kontorholds- 
vederlag.

Embedsbogerne er íor Tiden folgende: 1, Journal over indkommende og udgaa- 
ende Sager. 2. Kopibog, hvori indfores Genpart af udgaaende Skrivelser og A t
tester, 3 . Protokol med Fortegnelse over samtlige Læger, Tandlæger, Apotekere og 
Jordem odre i Amtslægekredsen, jfr. ovenfor § 5. I. Eftersynsprotokol, jfr. ovenfor 
§ 10. 5. Regnskabsbog over de Embedet vedrorende Indtægter og Udgifter.

Specificerede Oplysninger om Kontorudgiíter samt over oppebaarne uvisse Ind
tægter indsendes paa dertil bestemte Blanketter for hvert Finansaar inden en Maa- 
ned efler dettes Udlob gennem Sundhedsstyrelsen til Justitsministeriet.

Embedsbogerne skal indrettes og fores i Overensstemmelse med de herfor af Sund
hedsstyrelsen givne nærmere Forskrifter. Bogerne skal, naar det forlanges, fore
lægges til Eftersyn for Sundhedsstyrelsen.

Om Arkivets Modtagelse og Arkivsagernes Behandling gælder tilsvarende Reg
ler som íor Kredslægers Vedkommende.

15 Amtslægen skal indberette til Sundhedsstyrelsen, naar han overtager sil Em 
bede,

Ønsker Amtslægen at fritages íor sine Embedsforretningcr i mere end 2 Dogn, 
skal han indsende Andragende herom til Amtmanden, saafremt Fritagelsen onskes

i )  i fr , Inslruks Nr. 505 of 1. December 1921.
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for længere Tid end en Uge, gennem Amtet Lil Sundhedsstyrelsen, idet han 
samtidig sliller Forslag om, hvorledes og ved hvem Embedsforreíningcrne kan be
sørges.

Hvis en pludselig indlraadt Sygdom hindrer ham i al besørge en uopsættelig 
Embedshandling, er han bemyndiget til al overdrage en anden Læge at forrette 
Handlingen í sil Sted.

16 Amtslægen bor dels selv, saavidt han har Lejlighed dertil, bibringe, dels be
stræbe sig for at opnaa, a! andre bibringer Befolkningen Oplysning, der kan bi
drage til Forstaaelse af sundhedsmæssige Forholdsreglers Betydning for den en
kelte Persons og hele Samfundets Sundhedstilstand; han bor i dette Øjemed be- 
slræbe sig for at komme i saa nærl Forhold som muligt til Befolkningen og dens 
Repræsentanter.

1. Dec. —  INSTRUKS (NR. 503) FOR KREDSLÆ G ER PAA FÆ RØ ERN E. 
1 Henhold lil § 5 i Anordning N r. 5-15 af 1, Oktober 1919, hvorved Lov om Em- 
hedslægevæsenels Ordning uf 21. April 1911 sættes i Krafl paa Færoerne, fast* 
“ættes herved folgende Instruks, efter hvis Bestemmelser Kredslægerne paa Fær
oerne vil huve at relle sig under Udforelsen af de Pligter, der paahviler dem i 
Henhold til den nævnte Anordning og Lovgivningen iovrigt.

1 Kredslægens Embedsomraade er den ved kongelig Anordning fastsatte Læge- 
kreds, i hvilken han har erholdt kongelig Udnævnelse til al virke som Kreds
læge.

Kredslægen skal have Bopæl pan del Sled, Justitsministeren bestemmer.1)
2 Kredslægen er Mellemleddet mellem Amtslægen, der er hans nærmeste Fore

satte, og Kredsens Læger, Tandlæger, Apotekere, Jordemodre, de til begrænset 
Lægegerning bemyndigede Personer, eventuelt Sygeplejere, Massorer og lignende.

Kredslægen er la:gekyndig Raadgiver for Kredsens dommende og administrative 
Myndigheder og dens by- og sognekommunale Raad, skal som saadan hores i 
alle Kredsen vedrorende Sager, der skbnncs al kræve tægekyndig Indsigl, og skal 
afgive de Betænkninger, der i saadanne Sager affordres ham. Han kan af de kom
munale Raad kaldes lil Deltagelse i deres Forhandlinger, dog uden Stemmerel. 
og skal deltage i alle Forhandlinger om Sundhedsvedtægter, ligeledes uden Stem
meret.

Beretninger, Forslag og Klager angaaende stedlige Sundhedsforhold, som Kreds
lægen finder sig befojel til at fremkomme med, kan relles lil den Myndighed, 
der leder eller har Tilsyn med de paagældende Forhold, men bor indsendes til 
Amtslægen, hvis de angaar Sundhedsforhold, som er af mere almindelig og væ
sentlig Betydning for hele Kredsen eller andre Dele af Færoerne.

Indberetninger, Blanketanmeldelser og lignende, som Kredslægen skal afgive i 
Henhold lil de gældende Forskrifter, indsendes til Amtslægen, og kun, naar dette 
særligt er krævet, tillige direkle til Sundhedsstyrelsen.

3 Kredslægen forer Tilsyn med, hvorledes de i Kredsen virkende Læger, Tand
læger, Apotekere,-) Jordemodre, til begrænset Lægegerning bemyndigede Personer, 
eventuelt Sygeplejere, Massorer og lignende udover deres Kaldsvirksomhed, for- 
saavidt denne vedkommer del offentlige, og paaser navnlig, al de paagældende 
holder sig de i saa Henseende gældende Love og administrative Bestemmelser ef
terrettelig. Han gor Anmeldelse til Amtslægen om Overtrædelser eller Forsommel- 
ser, naar han tinder et saadant Skridt fornodent. Kredslægen skul give de oven
nævnte Personer Rand og Vejledning med Hensyn til deres Pligter overfor del 
offentlige, naar de henvender sig til ham derom.

Kredslægen skal stadig holde sig underretlet om, hvilke af de i lste Slykke

í)  Jfr . Bek. Nr. 546 4. Okt. 19t9.
2) A|)Otekt*r\u*scnet er nu Svntnliggcnclir.
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nævnte Personer, der virker i Kredsen, og íóre en nójagtig Fortegnelse over Læ
ger, Tandlæger, Apotekere og Jordemodre. Om Forandringer paa dette Punkt skal 
han straks underrette Amtslægen.

Hvis Amtslægen dor, puahvtler det den Kredslæge indenfor Amtslægekredsen, 
som Amtmanden udpeger dertil, midlertidigt at varetage Amtslægeforretningerne 
og al indberette lil Sundhedsstyrelsen, hvad der passerer i saa Henseende.

Opstnnr der Sporgsmaal om, ot nogen af de i 1ste Slykke nævnte Personers Ud- 
ovelse af deres Kaldsvirksomhcd er farlig for deres Medmennesker, enten paa 
Grund of varig eller med Mellemrum indtrædende mangelfuld Sjælstilstand, hid
fort være sig ved Sygdom eller Misbrug af Midler som Alkohol, Morfin og des
lige, eller paa Grund af udvist grov Uduelighed i deres Gerning, gor Kredslægen 
Indberetning herom til Amlslægen,

4 Det er Kredslægens Pligt ogsaa gennem personlig Paavirkning al sðrge for, nt 
de praktiserende Læger indenfor de fastsatte Tidsfrister afgiver de Anmeldelser 
og Indberetninger, som det e r dem paalagt at afgive enlen regelmæssigt eller ved 
særlige Anledninger.

Naar en ny Læge nedsætter sig i Kredsen, skal Kredslægen tilstille denne de 
gældende Instruktioner om Lægers Indberetningspligter samt et passende Antal 
af de i disse omhandlede Lister og Blanketler.

Kredslægen biir have sin Opmærksomhed henvendt pna, al Lægerne i det hele 
overholder de for deres Virksomhed givne Bestemmelser, navnlig Forskrifterne for 
Receptskrivmng og Medikamenters Udlevering,

Naar Kredslægen foretager Undersijgelser paa Sledet angaaende Sygdomsforhold, 
Epidemier eller andre sundhedsmæssige Forhold, bor han give de Læger, der be
handler de syge, eller som paa en eller anden Maade som raadgivende eller ledende 
har Indflydelse paa de paagældende Forhold, Lejlighed til at komme til Stede ved 
Undersogelsen. -

5 Kredslægen forer Tilsyn med Udovelsen uf Tandlægevirksomhed i Kredsen 
samt indberetter forefaldende Misbrug til Sundhedsstyrelsen.

6 Kredslægen forer Tilsyn med Apoteker1) og Hospitalsapoteker og del ved saa
danne beskæftigede Personale samt med Apotekernes autoriserede Udsalg af saa
danne Lægemidler, som maa udleveres uden Recept, og med de dispenserende og 
distribuerende Lægers Mdikamentbeholdninger, alt i Overensstemmelse med de der
om gældende Regler. Han modtager og undersoger Besværinger, som maatte frem
komme, og biir have sin Opmærksomhed henvendt paa mulige Forsommelser eller 
Overtrædelser og pna forekommende Mangler med Hensyn lil Lægemidlernes Ud
levering og Varernes Godhed.

Han skal fore nójagtig Fortegnelse saavel over Apoteker som over Haandkobs* 
udsalg med Angiivelse af Bevillingens eller Tilladelsens Datum og Vilkaur samt af 
Personskifte, Flytning, Ombygning o. s. v. Endvidere forer hun Fortegnelse over 
dispenserende og distribuerende Læger i Kredser« med Angivelse af Tilladelsens 
Dato og Apoteket, hvorfra vedkommende skal forsyne, sig.

Det i Bekendtgórelse om Apotekervæsenet m. v. paa Færoerne af 13. Decem
ber 191B2 ) § 18 paabudte Eftersyn af Apoteker pnuhviler ikke Kredslægen; dog er 
han pligtig til, naar han af Amtmanden udpeges dertil, at deltage i Eftersynet sam
men med Amtslægen; i dennes Forfald kan han af Sundhedsstyrelsen bemyndiges 
til at foretage Eftersynet paa Amlsitcgens Vegne. Kredslægen foretager Eftersyn af 
Haandkobsudsalg i Overensstemmelse med de i den nævnte Bekendtgorelses § 18  
indeholdte Regler.

Naar en Apoteker afgaar ved Doden, skal Kredslægen gennem Amlslægen straks 
indberette dette til Sundhedsstyrelsen, og snarest fremsende supplerende Meddelelse 
om, hvorvidt Arv og Gæld er vedgaaet i Boet.

')  Apoickurvoísenet c r  nu SasrunliBfjerufc.
3) Jfr. An. Nr. 272 flf 22. Sepi. 1937.
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7 Kredslægen forer det stadige nærmere Tilsyn med Kredsens Jordem odervæsen og 
bor vejlede og slólle Jordemodrene i Udovelsen af deres Kuldspligler. Han paaser, at 
de efterkommer den for dem gældende Instruks, og forer Tilsyn med Sundhedstilstan
den i deres Bolig og Familie. Han forsyner dem med de Prolokoller, Skemaer og 
Anmeldelsesblanketler, som de skal benytte.

Han gor Indstilling til Amtslægen, hvis han finder, al Jordemodrenes Boger eller 
Instrumenter ikke holdes i fornoden Orden.

Han deltager sammen med Amtslægen i dennes Konference med Jordemodrene 
indenfor hans Kreds og kan ikke undslaa sig for eíter Amtslægens Anmodning at 
sammenkalde Jordemodrene til saadan Konference og at sorge. for Tilvejebringelsen 
uf Lokale, hvor Konferencen kan finde Sted.

Kredslægen skal vaage over, at Jordemodre kun oplageí svangre eller fodende 
i Hjemmet, naar delte i sau Henseende er godkendt af ham ; han skal i saa Fald 
fore fornodent Tilsyn med Hjemmet og kan ti) enhver Tid tage Godkendelsen tilbage. 
De paagældende Jordem odre skal melde de optagnes Til* og Afgang til ham.

I Tilfælde af smitsomme Sygdommes Optræden enten hos en Jordemoder seiv 
eller i hendes Hjem og Familie eller blandt hendes Patienter skal Kredslægen træffe 
de Foranstaltninger i Henhold til Lovgivningen og den for Jordemodrene gældende 
Instruks, som maa anses for íornodne for at hindre Smittens Udbredelse ved 
Jordemoderen. Om Sygdomslilfteldene og de trufne Foranstaltninger skal ban gore 
Indberetning til Amtslægen. Dersom der foreligger et Sygdomstilfælde, for hvilket 
Lovbestemmelserne om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse 
gælder, skal disse íðlges. Dersom Sygdomtilíældet hos en Kvinde, Jordemoderen 
har betjent, eller hos del nyfodte Barn er Barselsfeber eller anden smitsom Syg
dom, som ikke omfattes aí Epidemilovgivningens Bestemmelser, f. Eks. Rosen, Stiv
krampe, Blæresygdom (Pem figus), Forbuldninger, Saarfeber, smitsom Øjenbetæn
delse, kan Kredslægen forbyde Jordemoderen at paalage sig nogen Fiidselsforret- 
ning eller at betjene nogen Barselkvinde, indtil betryggende Desinfektion er gen
nemfort, eller hvis han finder del nodvendigt at give el saadant Forbud for et længere, 
bestemt begramset Tidsrum. I sidstnævnte Tilfælde skul han ufortovet gore Ind
beretning til AmUlægen om Forbudet, saml om Grunden dertil, og soge dennes Bil
ligelse af Forbudet.

Hvis han eller Amtslægen paabyder, at en Jordemoder, hendes Hjem og In- 
slrumenler underkastes Desinfektion, skul han overbevise sig om, at denne bliver 
gennemfort paa virksom Maade og i noje Overensstemmelse med de af ham selv 
eller Amtslægen for det enkelte Tilfælde givne Anvisninger, udfærdige de for
nodne Recepter og attestere Regninger over Udgiíteme.

N aar en Kredslæge fra en Jordemoder har modtaget udskrevne eller paabegyndte, 
ved Fraflytning, Dod eller Ophor af Praksis indsendte Protokoller eller Skemaer 
over Tegnene paa udenfor Æ gleskab fodte Borns Udviklingsgrad, har han samme 
Forpligtelse, som Jordemoderen havde, lil ul give Udskrift deraf mod del derfor 
fastsatte Gebyr.

8 Kredslægen skal vaage over, at gældende Forbudsbestemmelser tnod uberetti
get Udovelse af Jordemodervirksomhed overholdes, og om fornodent gore Ind
beretning til Amtslægen om Overtrædelser; naar han finder det paakrævel ,kan han 
rette Henvendelse til Øvrigheden, men skul da snarest sende Indberetning om det 
skete lil Amtslægen.

Kredslægen skal vaage over, at der ikke i hans Kreds drives ulovlig Handel med 
Gift eller Lægemidler, og skal indberette til Amtslægen, hvad der i saa Henseende 
kommer til hans Kundskab.

Han skal ligeledes paase, at Bestemmelserne i Bekendtgorelse om Apotekervæse- 
nel m. v. pua Færoerne af 13. December 19181) § 11 om Reklamering og de af 
Sundhedsstyrelsen i Henhold herlil nedlagte Forbud ikke overtrædes. I Tilfælde af

*) J f r .  An. Nr. 272 a f 22 . Sep l. 1937.
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Overtrædelse bor han henlede Øvrighedens Opmærksomhed derpaa eller om for 
nodent indberette Sagen til Amtslægen.

Kredslægen er forpligtet lil uden Vederlag at afholde den Í Lov angaaende Bar- 
bernæringen saml om Adgang lil aL aarelade og kopsælte af 30. Januar 1861 § 6 
omhandlede Prove i at aarelade,1)

9 Kredslægen forcr, for saavidt angaar Sundheds- og Sygeplejen, Titsyn med de 
i § 5  under Nr, 2 i Anordning om Anstalter, hvor flere Menne>ker holdes samlede, 
saasom Forsorgelscsanlalter, Alderdomshjem, Plejeanjlalter, Fattighuse, Arbejdsan
stalter, Straffeanstalter, Fængsler, Arrester, Tvangsarbejdsanstulter, Opdragelsesan
stalter, Internater, Bornehjem, Asyler, Vuggesluer, Skoler, Arbejderboliger og lig- 
tjende.

Han maa derfor stadig holde sig underrettet om, hvilke Anstalter, der findes, og 
fore nojagtig Fortegnelse over dem.

Kredslægen skal gtire sig bekendt med de Bestemmelser, der gives for saadanne 
Anstalters Indretning og Drift i sundhedsmæssig Henseende, saavel Bestemmel
ser af mere almindelig Karakter som Bestemmelser for visse Grupper af Anstalter 
eller specielle Bestemmelser vedrorende den enkelte Anstalt. Om fornoden! bor han 
ved Henvendelse til Anstaltens Forstander siige Oplysning om saadanne Bestemmel
sers Eksistens.

Paatale af forefundne Mangler eller Overtrædelser rettes lil vedkommende An
stalts Forstander eller Ejer, Saafreml Kedslægen skiinner det íornódent, gor han 
Indberetning om Sagen til Amtslægen.

For alle de i denne Paragraf omhandlede Anstalters og Virksomheders Vedkom
mende bor Kredslægen særlig vaage over, at de gældende Bestemmelser om Vak- 
cination og de Bestemmelser, der er givne for at forhindre Indfiirelse og Udbredelse 
af epidemiske Sygdomme, Tuberkulose og veneriske Sygdomme, overholdes.

10 Kredslæge« skul fore Tilsyn med de Virksomheder indenfor Kredsen, som er 
undergivne Love, Anordninger, Vedtægter eller Regulativer af sunhedsmæssig Art, 
saasom Bagerier, Mejerier, Slagterier, Fabrikker, Kulbrydning, Minedrift m. v.

Kredstægen fbrer en Fortegnelse over de paagældende Virksomheder.
Han har Ret og Pligt til overlor de ansvarlige at paalale forefundne Over

trædelser og Undladelser og til at gore Henstillinger og Forslag om Afhjælpning 
af Mangler og om Forbedringer af uheldige sundhedsmæssige Forhold, ogsaa naar 
disse ikke omfattes af nogen gældende Bestemmelse.

Hvis huns Paatale med Hensyn til Overtrædelser og Undladelser ikke tages 
til Folge, bor han afgive Indberetning eller gcirc Anmeldelse til den paagældende 
Myndighed, Landfoged, Sundhedskommission o. s. v. eller om fornodenl gore Ind
beretning om Sagen lil Amtslægen.

11 Kredslægen forer Tifsyn med de i Kredsen værende Sygehuse, Sanatorier, 
Klinikker, Kursteder, Fodehjem, Helbredelsesanslalter, Rekonvalescenthjem, Anstalter 
lil Behandling eller Forplejning af syge, vanfiire, blinde, dovstumme, aandssvage, 
Epileptikere, Morfinister, Drankere, nervesvage og lignende samt alte privale Hjem, 
hvor svangre eller fodende Kvinder, Plejebarn, alderdomssvækkede eller syge af 
hviikensomhelsl A rt i erhvervsmæssig Hensigt haves lil Huse.

Han skal stadig holde sig underrettet om, hvilke Anstalter af den omhandlede 
Art der findes i Kredsen, og fore nojagtig Fortegnelse over dem i en Prolokol.

For de offenllige og statsanerkendte Sygehuses og Anstalters Vedkommende bor 
Kredslægen overbevise sig om, al en passende, eventuelt den for Anstalten normerede, 
Belægning ikke overskrides, at Orden og Renlighed gennemfores overall saavel i 
Sygelokalerne som udenfor disse og saavel í Bygningernes Indre som udenom, at 
Reglementer og Regulativer overholdes, at Forplejningen og Sygeplejen er tilfreds
stillende, at der ikke undergives Lægemidler en Behandling, som ikke er tilladt 
i § 7 i Bekeridtgorelse om Apotekervæsenet m, v. paa Færoerne af 13, December

*) Opliævct \cd An. Nr. 35 nf 26. Febr. 1935.
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19 1 8 1) ,  at der altid er fornoden Lægehjælp til Stede, al der træffes fornodne For
anstaltninger ti) at hindre smitsomme Sygdommes Optræden og Forplantelsc, og at 
der fores Sygeprotokoller og Sygejournaler paa foreskreven Maade.

Om Tilsynel med de for Anstalterne gældende Bestemmelser og Paatale af Over
trædelser gælder Reglerne i § 9 , 3die og Ide Slykke.

12 Kredslægen er forpligtet til paa eget Initiativ at vaage over Sundhedsforhol
dene i sin Kreds. Under hans Tilsyn horer saaledes Aflobs- og Renovationsforhold, 
den offentlige Renlighed i del hele, Begravelsesi, aisen og Kirkegaarde, Byggefor
hold, Vandforsyning, Tilberedelse af og Handel med Nærings- og Nydelsesmidler, 
Brugsgenstande og lignende, hvorfra Fare for Befolkningens Sundhed kan befrygtes, 
ligesom han skal tilse det Staten tilhorende Materiel, som benyttes i Kredsen 
under Epidemier eller i Karantæneojemed.

Han er forpligtet til at udslede Attesler til Brug ved Ligbrænding mod det i An
ordning om Embedslægevæsenets Ordning paa Færoerne § 15 fastsatte Gebyr.

Kredslægen har uhindrcl Adgang til Steder, med hvilke han i Embed Medfór 
forer Tilsyn.

Om hvad der ifolge det ham paahvilende Tilsyn kommer lil hans Kundskab og af 
ham skonnes at være lil Skade for de offentlige Sundhedsinteresser, er han for
pligtet til at gore Indberetning til de paagældende Myndigheder, ligesom han er 
forpligtet til ved Raad og Vejledning at soge opnaaet en Forbedring af Forholdene. 
Hvis Kredslægen skonner, al en sundhedsmæssig Foranstaltning er saa paatrængende 
nðdvendig, al dens Undladelse medforer overhængende Fare for Menneskers Liv eller 
Helbred, kan han beordre saadan Foranstaltning iværksat; dog skal han uophol
delig gore Indberetning om Sagen lil vedkommende Myndighed og lil Sundheds
styrelsen.

13 Kredslægen er Medlem af Sundhedskommissionen i den af Kredsens Kom
muner, hvor han har Bopæl.

Han er Raadgiver for de ð\ rige Sundhedskommissioner i Kredsen og har Ret til 
at deltage i deres Forhandlinger, dog uden Stemm eret; han bor saavidt muligt 
soge at komme tilstede ved de Moder í Sundhedskommissionen, hvor vigtige Sager 
forhandles. Han skal i betimelig Tid underrettes om Tid og Sled for hvert Modes 
Afholdelse og om de vigtigste Forhandlingsemner.

Kredslægen skal stadig vaage over og gore Forslag om, at Sundhedsvedtægternes 
Indhold holdes paa Hojde med Udviklingen, saavel hvad hygiejniske Erfaringer 
som Kommunens Fremskridt angaar.

14 Kredslægen er Medlem af samtlige Epidemikommissioner i Kredsen. Det paa
hviler ham, medmindre han har lovligt Forfald, at foretage de Karantæneeftersyn 
indenfor Kredsen, der rekvireres af Politiet.

Kredslægen skal i Overensstemmelse med de gældende Love (Lov om Foranstalt
ninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse paa Færoerne, Lov om Foranstalt
ninger til at forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m., Lov 
om Foranstaltning lil Tuberkulosens Bekæmpelse, Lov om Modarbejdelse af offent’ 
lig Usædelighed og venerisk Smitte, Lov for Færoerne om Indpodning af Kokop
per) og de til disse Love sig knyttende administralive Bestemmelser arbejde mod 
Indforelse og Forplantelse af smitsomme Sygdomme.

Han bor ved alle til hans Raad i gh ed slaaende Midler soge al faa raadet Bod 
paa saadanne uheldige hygiejniske Forhold, som begunstiger eller kan antages at 
begunstige smitsomme Sygdommes Optræden og Udbredelse.

E rfarer han, at der noget Sted i Kredsen er optraadt Tilfælde af nogen aí de 
Sygdomme, som allid er Genstand for offentlig Behandling, eller at en anden smit
som Sygdom truer med at vinde stðrre Udbredelse eller viser en særlig ondartet 
Karakter, bor han straks paa del paagældende Sted anstille de fornodne Undersogel- 
ser. Hvis han finder, at Sygdomstilfældet eller Sygdomslilfældene horer til dem,

l )  J fr . An, Nr. 272 a í 22. Sept. 1937.
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der ifolge Loven straks kræver offentlig Behandling, ska) han forholde si(í efler den 
til enhver Tid gældende Lov om Foranstaltninger mod smitsomme Sy dommes Ud
bredelse, hvorhos han straks skal gi5re Anmeldelse lil Amtslægen saavel om Syg
domstilfældet om om de trufne Forantaltninger,

Finder han ved sin Undersøgelse, at Sygdommen ikke horer lil dem, der altid 
er Genstand for offentlig Behandling, men at Omstændighederne alligevel kræver 
offentlig Behandling, melder han dette til Amtmanden, idet han ufortovet afgiver 
Indberetning om Forholdene og stiller Forslag om, al der Iræffes Beslutning om 
offentlig Behandling.

Han bor have sin Opmærksomhed henvendt paa i Overensstemmelse med gæl
dende Love og Regulativer at faa Patienter med smitsomme Sygdomme og dem, som 
er komne i Beroring med disse, isolerede, og bor i delte Øjemed soge at paavirke 
Befolkningen til i videste Udstrækning at benytte sig af Adgangen ti! vederlagsfri 
Behandling paa de kommunale Syge- og Epidemihuse.

Han bor i Tilfælde af smitsom Sygdom soge at udrede, hvorfra Smitten stammer, 
foretage eller lade foretage de Undersogelser, der i soa Henseende findes nodven
dige, og træffe Foranstaltninger til at hindre Smittens videre Udbredelse. Herved 
skal han give de fornodne Anvisninger lil Uskadeliggørelse af smiltefðrende Udlom- 
melser fra Patienter, Rekonvalescenter og Smittebærere, ligesom han bor sikre sig, 
at de Undersogelser foretages, der er nodvendige for at oplyse, naar saadanne Ud- 
lommelser kan anses for smittefri.

Hvor der under Epidemier findes Mangler i saa Henseende, bor han i Epidemi
kommissionen stille Forslag om Tilvejebringelsen af hensigtsmæssige Syge- og 
Isolalionslokaler, Sygeplejere, passende Materiel, de fornodne Læge- og Desinfek
tionsmidler saml fyldesigbrende Lægebetjening.

Har Kredslægen en Epidemi under offentlig Behandling, skal han fí>Te Journal 
ikke blot over den enkelle Palient, men over hele Epidemiens Udvikling og Gang, 
saaledes at ban til enhver Tid under Epidemiens Forlob er i Stand til at afgive nojagtig 
Beretning til Amlslægen om Epidemiens Forlob, om foretagne Undersogelser, 
gjorte Iagttagelser og trufne Foranstaltninger, samt til, naar den offentlige Behand
ling er ophort, at afgive den befalede Epidemiberetning til Sundhedsstyrelsen gen
nem Amtslægen. Han skal folge de Anvisninger, der gives ham af Amtslægen eller 
Sundhedsstyrelsen, hvad enten disse har Hensyn lil Epidemiens Bekæmpelse eller 
til Indberetningernes Form  og Hyppighed. —  Ogsaa under almindelige Epidemier, 
som ikke er lagne under offentlig Behandling, skal Kredslægen foruden at afgive de 
regelmæssige Blanket- og Listeanmeldelser afgive saadanne Indberetninger og fore
tage saadanne Undersogelser eller Foranstaltninger, som anvises ham af Amtslægen 
eller Sundhedsstyrelsen.

Kredslægen bor efter bedste Evne bidrage til, al der vindes Forstaaelse af og 
Indsigt i de smitsomme Sygdommes Væsen og Smitteforhold, og han kan ikke und- 
slna sig for efter Amtslicgens eller Sundhedsstyrelsens Opfordring og Anvisning at 
deltage i videnskabelige Undersogelser ved f. Eks. at foretage Optegneiser og Op
tællinger efter en vis fælles Plan,

15 Det paahviler Kredslægen indenfor sin Kreds at fore Tilsyn med Desinfek- 
tionsvæsenet. Han skal arbejde for, at der tilvejebringes fornodent Desinfektions- 
materiel, og for, at dette vedligeholdes og er tidssvarende; ligeledes bor han paa
se, at der allid er tilslrækkeligl, uddannet Personale til at udfore Desinfektioner, og 
han skal selv vejlede saadant Personale med Hensyn til Anvendelsen af nye Desin- 
fektionsmetoder, nye Desinfektionsmidler og nyt Materiel.

Han skal jævnlig kontrollere, om Desinfektionerne udfores paa virksom og fore- 
skreven Maade, samt hvorvidt de har været effektive. Han bor personlig foretage 
eller evenluelt foranstalte foretuget Undersogelser af de i Kredsen opstillede Des- 
infektionsovne. Han bor forvisse sig om, at der ved Desinfektioner udvises for
svarlig Sparsommelighed og tilborlig Skaansomhed saavel overfor Desinfektiona- 
materiellet som overfor de Genstande, der underkastes Desinfektion.
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16 Med Hensyn til Modarbejdelse af Tuberkulose paahviler del Kredslægen at 
iagttage de i Anordning Nr, 185 af 1. April 1921 om Foranstaltninger til Tuberku
losens Bekæmpelse paa Færoerne indeholdte Forskrifter.

17 Kredslægen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa de veneriske Sygdom
mes Udbredelhe og ikke alene fortage de Undersogelser, hvortil han i saa Henseende 
opfordres af Politimyndigheder eller andre administrative Myndigheder, men ogsaa 
af egen Drift soge oplyst, paa hvilken Maade og fra hvilke Kilder Smitte hor ud
bredt sig, samt, saavidt hans Myndighed strækker sig, modvirke Smitteudbredelse.

Navnlig skal han vaage over, at de Bestemmelser, sigtende til at hindre Smilte, 
udbredelse, som indeholdes i Lov om Modarbejdelse af offentlig Usædelighed og 
venerisk Smitte af 30 . Marts 1906, noje overholdes og haandhæves.

Der paahviler sóvrigt Kredslæger de samme Pligler med Hensyn Lil Undersogeise 
og offentlig Behandling af Personer med smilsom Kónssygdom, som den ovennævnle 
Lov paalægger Stads- og Distriktslæger.

18 Kredslægen er forpligtet til i sin Kreds at udfore den offentlige Kokoppe- 
Indpodning og -Genindpodning og det dermed forbundne Eftersyn efter de herom 
gældende Love og Anordninger sumt efter en forud lagt aarlig, af Amtslægen bi
faldet Plan.

Skulde der optræde Tilfælde af Kopper i Kredsen eller paa anden Maade vise 
sig Tegn til, at Koppesygdom kunde finde indpas í Kredsen, bor Kredslægen af 
ydersle Evne og i Overensstemmelse med de gældende Bestemmelser virke for, at der 
foranstaltes offentlig Indpodning og Genindpodning af Kokopper, samt for, at Be
folkningen underkaster sig Indpodning.

Han er forpligtet til paa forlangende at udstede Attest om den af ham forelagne 
Indpodning og Genindpodning med Kokopper og til al udfærdige Genpart mod al 
oppebære de herfor foreskrevne Gebyrer.

Han skol til enhver Tid overbevise sig om, at de ved Sygehuse og lignende An
stalter ansatte Læger, Sygeplejersker, Piger, Portbrer og ovrige Funktionærer, som 
kommer i Beroríng med de syge, samt Desinfektorer er genindpodede med Ko
kopper med passende Tidsmellemrum.

I sin aarlige Medicinalberetning bor han give Oplysning om, 1 hvilkel Omfang 
Sygehus* og Desinfektionspersonalet indenfor Kredsen er genindpodet.

19 Fo r at hindre Opslaaen og Udbredelse af Barselfeber og de for nyfodte Born 
farlige smitsomme Sygdomme har Kredslægen at paase, at de Jordemodrene og 
Lægerne i saa Henseende paahvilende Forpligtelser overholdes. Om hans Ret lil 
i Tilfælde af disse Sygdommes Forekomst midlertidig at forbyde en Jordemoder at 
praktisere, se ovenfor § 7. —  Det bor være ham magtpaaliggende at benytte enhver 
Lejlighed til at vejlede og belære saavel jordemodrene som Befolkningen med Hen
syn lil Betingelserne for at undgaa Barselfeber og de smitsomme Spædbornssyg- 
domme; Stivkrampe, Blæresygdom hos nyfðdle (Pemfikus) og nyfodtes Øjenbetæn
delse.

20 Viser der sig blandt Husdyr eller Kulturplanter Sygdomme, som kan blive 
farlige for Mennesker, bor Kredslægen forvisse sig om, at der af de paagældende 
Myndigheder træffes saadanne Forholdsregler til at afværge Faren, som enten er 
anordnede elíer skonnes nodvendige, og om fornodent indberette Sagen lil Amts- 
lægen.

Kredslægen bor have Opmærksomheden reltel paa Forekomst af saadanne Dyr, 
som enten vides at være eller antages at kunne være Mellemled ved Sygdommes 
Overforelse til Mennesker, f. Eks, Rotter og forskellige Insekter, og i paakommende 
Tilfælde søge iværksat Forholdsregler tíl Udryddelse eller Uskadeliggórelse af saa
danne Dyr,

Kredslægen skal arbejde for en systematisk Udryddelse af Roller i og omkring 
Havnene og paa anlobende Skibe, og særlig agte paa mulig Optræden af Pest 
blandl Havne- og Skibsrotler.

21 Kredslægen har Forpligtelse til vederlagsfrit at behandle fattige og alderdom--
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understottede í de Distrikter i Kredsen, for hvilke ingen Kommunelæge er ansat. 
Dog kan han kræve Befordringsudgifter, der afholdes i Anledning aí aadan Be
handling, godtgjort af vedkommende Kommune. I Tilfælde af l enighed mellem 
kredslægen og Kommunen om Godlgórelsen, afgores Spórgsmaalet af Amtman
den.

Forsaavidt der findes Arresthuse Í Kredsen, er Kredslægen pligtig til at óve 
det hygiejniske Tilsyn og paase, at de gældende Forkrifter i saa Henseende op
fyldes, saml at behandle alle i rømme hensiddende syge Fanger og Arrestanter. 
Han skal fore Journal over de syge Fanger op Arre-tanter, som han tager under 
Behandling. I nder Behandlingen bor han særlig anvende Omhu paa Iagttagelse og 
Beskrivelse af abnorme Sindstilstande, som kan faa Betydning under Retssagen, 
og soge at. gore sig klart, om en aadan abnorm Sindstilstand har været til Stede 
for Fængslingen eller er udviklet i Arresten.

E r der ved et Arresthus ansat en anden fast Læge, har Kredslægen intet at 
gore med Fangernes Behandling, men hans Forpligtelse til al fore Tilsyn med 
de hygiejniske Forhold i Anstalten falder ikke dermed bort.

Kredslægen er pligtig til, naar han af Amtmanden udpeges dertil, at deltage i 
Foretagehen af lovmæssige Obduktioner i Kredsen i Overensstemmelse med den 
derfor fastsatte særlige Instruks.

22 Kredslægen skal indsamle det Materiale, som kan tjene ti! Oplysning om 
Kredsens Medicinalstalistik, ordne del, i paakommende Tilfælde ved Henvendelse 
til den paagældende faa det berígtiget eller suppleret, bearbejde det saaledes 
indsamlede Materiale og indsende det til Amtslægen indenfor de fastsatte Tids
frister í Overensstemmelse med de derom gældende BestemmeUer,

Kredslægen er forpligtet til mundtlig at give den efter Omstændighederne for
nodne Forklaring til Ligsynsmænd, der henvender sig til ham om nærmere Op
lysning med Hensyn til Benyttelsen af den dem udleverede Vejledning.

23 Kredslægen skal fore de til Embedet horende Embedsboger og holde Embe
dets Arkiv i Orden. Han forer et Register over Arkivet.

Udgifterne ved Anskaffelse af Embedsboger samt til Indbinding, Samling, Ord
ning og Opbevaring af Arkivsager afholdes af den Embedet tillagte Konlorholds- 
godtgorelse:

Embedsbogerne er for Tiden folgende: 1. Journal over indkommende og udgaa
ende Sager. 2 . Kopibog, hvori indfores Genpart af udgaaende Skrheiser og Atte
ster. 3 . Vakcinationsprotokol. I. Protokol med Fortegnelse over de Institutioner, 
Indretninger, Virksomheder og Anlæg, med hvilke Kredslægen i Henhold lil § 5 
i Anordning om Embedslægevæsenets Ordning paa Færoerne forer Tilsyn. 5. P ro
tokol med Fortegnelse over samtlige Læger, Tandlæger, Apotekere og Jordemodre 
i Kredsen, jfr. ovenfor § 3. 6 . Dagbog over Embedsforretninger. 7 . Regnskabsbog 
over de Embedet vedrorende Indtægter og Udgifter.

Specificerede Oplysninger om Kontorudgifter samt over oppebaarne uvisse Ind
tægter indsendes paa dertil beslemte Blanketler for hvert Finansaar inden en Maa- 
ned efter dettes Udlob gennem Sundhedsstyrelsen ti) Justitsministeriet.

Embedsbogerne skal indrettes og fores i Overensstemmelse med de herfor af 
Sundhedsstyrelsen givne nærmere Forkrifter; Bogerne skal, naar det forlanges, 
forelægges til Eftersyn for Amtslægen og Sundhedsstyrel en.

I Arkivet skal foruden udskrevne Embedsboger i (ivrigt findes:
a. De Sygejournaler, som det paahviler Kredslægen at fore, saaledes over P a

tienter med Kønssygdomme, som behandles for offentlig Regning, syge Fanger 
og Arrestanter, jfr. ovenfor § 21, Patienter med Sygdomme, der er tagne under 
offentlig Behandling jfr. ovenfor § 11 o. s. Affattes Journalerne paa lost 
Papir, skal de, forsynede med Lobenumre, samles i Aargange med vedfójet Register.

b. Alle indkomne, Embedet vedrorende Skrivelser, Indberetninger, Anmeldelser, 
Lister m. m., forsynede med Lobenumre efler Journalen og ordnede i Aargange.

c. Udskrevne eller paabegyndte, ved Fraflytning, Dodsfald eller Ophor af Praksis
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indsendte Jordemoderprotokoller og Skemaer over Tegnene paa udenfor Æ gte
skab fodle Borns Udviklingsgrad.

d. Beretninger om Tilfælde aí Tuberkulose í Lunge eller Strubehoved, forsaavidt 
vedkommende Personer ikke er dode eller helbredede.

e. Lovtidende (indbunden), Vedlægter, Regulativer og lignende for Kredsens 
Kommuner eller kommunale Institutioner.

f. Medicinalberetningerne íor Kongeriget Danmark (indbundne).
g. Sundhedsstyrelsens og Retslægeraadets Aarsberctninger (indbundne),
h. Et passende Oplag af dc Lister, Blanketler, Protokoller, Instruktioner o. s. v., 

som det er Kredslægernes Pligt at forsyne Kreduens Læger og Jordemodre med.
Om Arkivsagers Behandling gælder Justitsministeriets Cirkulære af 31. Juli 1899. 

Kredslægen modlager Arkivet ved sin Embedstiltrædelse og skal straks overbevise 
sig om, at all, hvad der skal forefindes, er lil Stede, og at del stemmer med det 
of Forgængeren forte Register, paa hvilket han meddeler Kvittering for Mod
tagelsen.

24 Kredslægen skai til Amtslægen indberette, naar han overtager sit Embede.
Kredslægen skal i Embedsíorretninger være at træffe lil en forud beslemt Tid.
Ønsker Kredslægen Fritagelse for Embedsforrelninger i mere end 2 Dogn, skal

lian gennem Amtslægen indsende Andragende herom lil Amtmanden; hvis Fri
tagelsen onskes for længere Tid end en Uge. skal Andragende herom gennem Amts
lægen og Amtmanden indsendes til Sundhedsstyrelsen; onsker Kredslægen Frita
gelse for længere Tid end 1 Uger, eller agter han at foretage en Rejse i Ud
landet, skal Andragendet stiles til Justitsministeriet, men indsendes gennem Amtslæ
gen, Amtmanden og Sundhedsstyrelsen.

1 Andragender om Orlov bor Kredslægen, saavidt muligt, stille Forslag med Hen
syn lil, hvem der kan konstitueres til at besorge Embedsforretningeme,

25 Kredslægen bor i det Omfang, han anser det for nðdvendigl lil Udovelsen af 
deL ham paahvilende emhedsmæssige Tilsyn og Varetagelsen af de ham iovrlgt paa
hvilende Embedspligter, foretage Rejser i Kredsen. Hnn skal mindst en Gang 
hvert tredje A ar aflægge Besog i hver enkelt af de til Kredsen horende Kommu
ner og der gore dc stedlige Sundhedsforhold til Genstand for EFtersyn.

2G Kredslægen er berettiget lil at udrive privat Lægepraksis, for saa vidt det er 
foreneligt med Opfyldelsen aí hans Embedspligter. Dog maa han ikke uden at 
have indhentet Justitsministeriets Tilladelse dertil have Ansættelse som Læge el
ler om lonnet lægekyndig Raadgiver ved nogen Institulion eller Virksomhed, som slaar 
under Imns Tilsyn. Andragender om at erholde en saadan Tilladelse fremsendes gen
nem Amtslægen og Sundhedsstyrelsen,

27 Kredslægen biir stadig holde sig bekendt med Fremskridt indenfor Lægeviden
skaben, særlig paa den offentlige Sundhedsplejes og Retsvidenskabens Omraade, 
og er forpligtet ti! al gore sig fortrolig med og have Oversigt over alle hans Em- 
bedsomraader og Embedsvirksomhed a'edrorenele Lovbestemmelser og administra
tive Forskrifter.

For saa vidt der af det offentlige foranstalles Fortsætlelseskursus for Embeds
læger, skal Kredslægen efter Sundhedsstyrelsens nærmere Bestemmelse med nogle 
Aars Mellemrum soge Deltagelse i disse. Ligeledes skal han, naar det panlægges 
ham uf Sundhedsstyrelsen, deltage i vejledende særlige Kursus, som maatte blive 
foranstaltede i Anledning af nye Undersogelsesmetoder eller nye Metoder lil Be
kæmpelse af smitsomme Sygdomme eller lignende.

Kredslægen bor efter bedste Evne virke hen til, at der i Befolkningen udbredes 
Forstaaelse af og Kendskab til Midlerne ti! at hindre smitsomme Sygdommes Ud
bredelse samt Oplysning om de almindelige Sundhedsforhold, det offentlige Sund
hedsvæsens og Medicinalforholdenes Betydning for den enkeltes og Samfundets 
Sundhedstilstand.

28 Kredslægen er forpligtet til i sin Embedsvirksomhed at iagttage al den Spar
sommelighed, som er forenelig med Foranstaltningernes forsvarlige Udforelse.
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Han er forpliglel til paa Forlangende at atteslere Regninger paa de af ham re
kvirerede Lægemidler, Desinfektionsmidler m. v,

L  Dec. —  INSTRUKS (NR. 504) FOR A LLE T IL PRAKSIS BERETTIG ED E  
JORDEMØDRE PAA FÆ R Ø ERN E. I Henhold til § 2 , jfr. § 15, i Anordning 
N r. 4 9  af 11. Februar 1920, hvorved Lov om Jordemodervæsenet af 13, Juni 
1914 sættes i Kraft paa Færoerne, faslsæller Justitsministeriet herved folgend*- Tn- 
struks for alle til Praksis berettigede Jordemodre paa Fteroerne.

Kapitel I. Regler gældende jo r  (die Jordem odre.
1 1. Alle færoske Jordemodre, hvorved forstaas de paa Færoerne bosatte Kvin

der, der paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder her i Riget, og 
som h ar underskrevet den foreskrevne Forsikring om al ville opfylde de dem som 
Jordemodre paahvilende Pligter, slaar under Sundhedsstyrelsen, for saa vidl un- 
gaar deres Bestillinger, Forretninger og Pligler som saadanne. De er forpligtede 
til at rette sig efter de Instruktioner, Anvisninger og Paalæg, der meddeles dem 
af Justitsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, og til at fore dc Fortegnelser og P ro
tokoller og afgive de Indberetninger og Anmeldelser, hvorom der er truffet Be
stemmelse i nærværende Instruks eller i særlige Anvisninger.

2 . Sundhedsstyrelsen forer Overtilsynet med, at Jordemodre udforer deres For
pligtelser samvittighedsfuldt, ligesom den umiddelbart eller middelbart gennem Em
bedslægerne kan paalale Forsommelser, Undladelser eller Fejl fra den enkelte 
Jordemoders Side og kan foranledige Politiundersogelse indledet, naar detle skon
nes paak rævel.

3 . Alle færoske Jordemodre stunr under Amtslægen, som er det sædvanlige Mel
lemled mellem Jordemodrene, Sundhedsstyrelsen og justitsministeriet. Amtslægen 
kan sammenkalde Jordemodrene til Konferencer, hvortil de skal medbringe dere> 
Protokoller, Skemaer samt Taske med Instrumenter, Til Amtslægen bor Jordemod
rene henvende sig, dersom de foler sig forurettede ved Paalæg eller Forhud fra 
Kredslægens Side,

L Det umiddelbare Tilsyn med den enkelle Jordemoder og hendes Forhold op 
\ irksomhed fores af Kredslægen Í den Lægekreds, i hvilken Jordemoderen itar 
Bopæl. Kredslægen er saaledes hendes nærmeste foresatte og den, hos hvem hun 
i Almindelighed er henvist til flt soge Raad og Vejledning, og efter hvid Ordrer, For
bud og Paalæg hun har at rette sig.

21) 1, E nlner Kvinde, der har erholdt det i § 1 nævnte Lærebrev og underskre
vet den der omtalte Forsikring, har Ret til al nedsætte sig som praktiserende 
Jordemoder pna Færoerne og til at yde Fodselshjælp og paatage sig dc iivrige 
en Jordemoder tilladte Forretninger, jfr. § 3.

2 . Forinden en Jordem oder begynder al praJtlisere, skal hun anmelde sin Ned
sættelse for Kredslægen i den Lægekreds, hvori hun agter al lage Bopæl, idet hun 
ntijagtig skal angive Bopælens Belingenhed og forevise sil Lærebrev. Kredslægen vil 
da udlevere hende den paabudte Protokol (§  16) og de fornodne Skemaer m. v. 
(§§ 17— 1 9 ).

3. Hver Gnn<r Jordemoderen forandrer Bopæl indenfor Lægekred^en, skal hun un
derrette Kredslægen derom senest samtidig med Flytningen. Hvis en Jordemoder 
■forlader en iLægekreds for at nedsætte sig andetsteds, skal hun skriftlig unmelde 
Bortflytningen íor Kredslægen i den Lægekreds, hun fraflytter, samt aflevere sin 
Protokol og ísin Restbeholdning af frankerede Blanketter (jfr. § 17, 2det Slykke 
i Slutningen) lil denne; paa del Sled, 'hvortil hun flyller, skal hun forholde sig 
som ved den forste Nedsættelse,

4 . Ophorer en Jordemoder al praktisere, skal hun anmelde det for Kredslægen 
og til ham aflevere sin Prolokol og alle de ihende af Embedslægen udleverede Blan- 
kellcr, hutl endnu maatte være i Besiddelse af,

>) Saaledes som denne er afíatlcl ilolge Bek. Nr. 301! uí 13. December 1926 fra 1. Januar 
1927 at regne.
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3 1. Til Jordemodrenes Praksis horer folgende Forretninger: 1) at betjene fo
dende Kvinder under Fodslen og Barseikvinder under Barselsengen; 2) at under- 
soge Kvinder til AJgorelse aí Sporgsmaal om tilstedeværende Svangerskab eller 
foregaaet Fodsel; hun bor dog ikke afgive Erklæring om, at Svangerskab er til 
Stede, for sikre Svangerskabstegn efter Midlen áf Svangerskabet kan paavises; 3 ) at 
give Raad lil svangre under det normalt íorlobende Svangerskab; 4 )  at síirge for 
og give 'íorelobig Anvisning til sunde nyfodte Borns Pleje; 5 ) at give Udskylnin
ger af Moderskeden; 6 ) at tage Vandel fra Kvinder; 7 ) al sætte Klyster,

2, Ved Ddovelsen af sin Virksomhed skal Jordemoderen noje fólge den Vejled
ning, hun har faaet paa Jordemoderskolen, •og de Instruktioner, Anvisninger og 
Paalæg, der er meddelt hende af Justitsministeriet, Sundhedsstyrelsen eller Embeds
lægerne, jfr. § 1.

3. Hvis hun forefinder sygelige Tilslande hos den svangre, Barselkvinden eller 
del nyfodte Barn, skal hun soge Læge tilkaldt og om fornódcnt relle Henvendelse 
lit Kredslægen; om Tilfælde af visse smitsomme Sygdomme gives nærmere Regler 
i §§ 11 og 12. At give sig af med anden Behandling af syge end den, hvori der 
undervises paa Jordemoderskolen, er forbudt Jordemodre.

4 1. Medens Jordemodre ved Siden af Læger er de enesle Personer, der maa 
drive Fodselshjælp som Næring paa Færoerne, maa de ikke paatage sig Pleje af 
andre end Barselkvinder og deres nyfodte Biirn, ligesom de ikke maa paatage sig 
Rensning og Klædning af Lig, Arbejde i Mark og Stald, i Cartneri, Gronthandel
o. 1. eller Fæstevirksomhed.

2. Ønsker en Jordem oder at tage Born i Pleje, skat hun have Kredslægens Til
ladelse foruden den Tilladelse, som kan være nodvendig efter Lov N r. 72 om Be
handling aí forbryderske og forsomle Born og unge Personer af 14. April 1905 ,1) 
jfr. Anordn. N r. 185 om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpel-e paa Fæ r
oerne af 1. April 1921 § 7. Om hendes Adgang til at optage svangre eller fodende 
se nedenfor § 15.

5 1. Retten til at virke som Jordemoder kan i Overensstemmelse med § 7 i Lov  
Nr. 111 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse af 30. April 19092 ) af Justitsmini
steren indtil videre fratages den. hvís UdoveLe af Kaldsvirksomheden er farlig for 
hendes Medmennesker enlen paa Grund af varig eller med Mellemrum indtræ
dende mangelfuld Sjælstilstand, hidfori være sig ved Sygdom eller Mivbrug af 
Midler som Alkohol, Morfin og deslige, eller paa Grund af udvist grov Uduelig
hed i hendes Gerning, In d e r paatrængende Omstændigheder har Sundhedsstyrel
sens Lægeraad Myndighed til paa egen Haand indtil videre at forbyde vedkom 
mcrule Jordem oder Udovelse af Kaldsvirksomheden, men det skal da straks "óre 
Indberetning herom til Justitsministeren og snarest muligt indstille Forbudet til 
Justitsministeriets Stadfajstelse,

2 . Rellen lil at virke som Jordemoder kan fradommes den, der findes skyldig 
i en i den offentlige Mening vanærende Handling.3 )

6 1. Enhver Jordemoder, der praktiserer, er forpli giet til snarest muligt at be
give sig lil de fodende Kvinder, til hvilke hun hentes. Hvis den fodende bor uden
for det Omraade, i hvilket Jordemoderen sædvanlig virker, gælder denne Pligt dog 
kun, hvis ingen nærmere ved den fodende boende Læge eller Jordemoder kan 
komme til Stede.

2 . Dersom den fodende bor i samme By som Jordemoderen eller ikke mere 
end 2 km fra dennes Bopæl, er Jordemoderen kun forpligtet til at komme, hvis 
hun hentes ved et paalideligt Bud, som kan hjælpe ved T ran sport af Instrumen
ter o. s. v. Bor den fodende udenfor Byen og mere end 2  km íra Jordemoderen, 
er denne kun forpligtet til at komme, hvis passende Befordringsmidler er til Siede.

! ) j f r .  nu Lov Nr, 237 af 12. Juni 1922.
3) Jfr . Lov Nr, 182 a f 23. Juni 1932.
s) J f r .  rVn. af 11. Febr, 1920, vom ændret >ed An. Nr. 488 af 22. Dec. 1939.
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Foregaar Rejsen lil Fods, har Jordemoderen Krav paa en Befordringsgodlgorelse 
af 15 Øre f*or hver lebende 'Kilometer, der tilbagelægges. Hun er kun forpligtet til 
at mode efter Telefonbegæring, naar hun h ar Sikkerhed for, at Begæringen ud* 
gaar fra den, der opgives i Telefonen f. Eks. hvis der forud er truffet Aftale, 
eller hvis det fra vedkommende Telefoncentral ■meddeles hende, at Kaldelsen er 
paalidelig.

3, Jordemoderen m aa ikke under nogen Form forud betinge sig Sikkerhed for 
Betalingen fer Hjælpen; derimod har hun, dersom hun ikke hentes ved Bud eller 
Befordring, efter Bestemmelsen i forrige Stykke, Rel lil at kræve det dertil med- 
gaaende Belob betalt forud.

4 , En praktiserende, ikke offentlig ansat Jordemoder kan dog overfor en enkelt 
svanger Kvinde frigore sig for Forpligtelsen til at betjene vedkommende under 
Fodslen og Barselseng, naar del sker paa Forbaand og i Tide. Men skulde hun al
ligevel blive hentet, skal hun dog straks folge, hvis det godtgores for hende, at 
man forgæves har paakaldt en Læges eller anden Jordemoders Hjælp, eller at der 
er ojensynlig Fare for Moder eller Barn forbundet med at bruge Tid til at paa
kalde anden Hjælp.

7 1. N aar en Jordemoder er kommet til Stede hos en fodende og har overbevist 
sig om, at Fodslen virkelig er begyndt, er det hendes Pligt al forblive i Huset -  
eller i hvert Fald ikke fjærne sig længere derfra end, end at hun er sikker paa 
at kunne komme ti! Stede paany i Lobet af faa Minutter , indtil Fodslen saa* 
vel af Barnet som af Efterbyrden er afsluttet, og der ikke længere er Sandsynlig
hed for nogen Blodning eller nogen anden Fare for Moder eller Barn, medmindre 
en anden Jordemoder eller en Læge har overtaget Fodslens Behandling.

2, E r  der tilkaldt Læge, skal Jordmoderen paa bedste Maade understotte denne 
under de Operationer, som han skonner det nodvendigt at foretage.

3. Det er Jordemoderen tilladt efter Efterbyrdens Fodsel i Tilfælde af stærke 
Blodninger fra Livmoderen, som ikke kan slandses ved Cnidniger over Moder 
grunden, at give den fodende 10 Sekaledraaber (Extractum  fluidum secalis cor- 
nuti) i lidt Vand. Delle kan gentages med y2 Times Mellemrum indtil 3 Gange. 
Sekalc maa aldrig gives for  Efterbyrdens Fódsel.

8 1. Straks efter Fodsien skal den betjenende Jordemoder meddele Forældrene 
(den ugifte M oder), at det er deres Pligt at anmelde Barnets Fodsel for vedkom
mende Kirkebetjent, i Thorshavn inden 2  Dage efler Fodslen og paa Landet in
den 8 Dage. E r Forældrene gifte, bor Jordemoderen henstille til dem at forevi;e 
deres Vielsesattest for Kirkebetjenten samtidig med, at de anmelder Fodslen.

2 , E r  det nyfod le Barn saa svagt, al Jordemoderen tvivler om, at det kan 
leve, bor hun meddele Forældrene (den ugifte Moder) dette og sporge dem, 
om de onsker Barnet hjemmedðbt. Hvis Hjemmedaab onskes, og der ikke er 
Tid til at tilkalde nogen gejstlig ordineret Person, en Skolelærer eller en anden 
Mandsperson af sat Alder og gode Sæder, som kan og vil forrette Hjemmedaa- 
ben, er Jordemoderen berelliget til med Forældrenes Samtykke al foretage denne. 
Hvis hun har foretaget Hjemmedaab, skal hun anmelde det for vedkommende 
Præst i Hovedsognet eller del Sogn, hvor Præsten bor, inden 8 Dage og i dc 
andre Sogne ved hans næste Besog ved Sledets Kirke, og angive Grunden ti), 
at Barnet er hjemmedobt.

9 Hvis et nyfodt Barn er skindodt, skal Jordemoderen slraks forelage Opliv- 
ningsforsog efter de hende paa Jordemoderskolen givne Anvisninger; dog bor hun 
under saadanne Forhold snarest soge Læge tilkaldt.

10 1. Overalt, hvor Jordemoderen skonner, at der paa Grund af Forældrene- 
Ukyndighed eller andre Forhold er Anledning dertil, skal hun t Overensstemmelse 
med de Kundskaber, hun har erhvervet paa Jordemoderskolen eller senere gen 
nem sine foresatte, give fornoden Anvisning med Hensyn lil Bamels Pleje og E r 
næring i den forsle Tid efter Fodslen, idet hun altid holder sig det klart, a! 
den bedste Ernæring næslen altid er Modermælken.
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2. Finder Jordemoderen, at Forholdene i det paagældende Hjem er saadanne, at 
Barnets Liv elter Helbred er udsat for Fare, skal hun, som Regel gennem E m 
bedslægen, indberette dette til Øvrigheden eller Værgeraadet.

I I 1) Den Omstændighed, at en fodende er lidende af smitsom Sygdom, berettiger 
ikJce Jordemodercn lil nt nægte at betjene hende og at foretage del, som er nod- 
vendigl íor nt sikre en for Moder og Barn heldig Forlosning, men hun bor noje 
iagttagede Forsigtighedsregler og anvende de Midler til at beskytte sig selv mod 
Smitte og li) at hindre, at hun forer Smilte til andre, om hvilke hun har faaet 
Belæring dels paa Jordemoderskolen, dels ved særlige Anvisninger,

2. Jordemodercn skal, om muligt for hun betjener, men i hvert Fald umiddel
bart efter at hun har betjent en fodende med smitsom Sygdom, anmelde dette 
for Kredslægen og indtrængende tilraade Kvinden eller Familien, at der bliver 
tilkaldl Læge snaresl muligt. Jordemodercn skal derhos .d;re Kredslægens Vejled
ning med Hensyn til, hvorledes hun bor forholde sig, anvende dc Midler til Fore
byggelse af Smittens Udbredelse, som Kredslægen paabyder, samt saa snart 
hun kan —  skifte T oj, tage et Bad og paa den af Kredslægen anviste Maade de
sinficere eller lade desinficere det Toj, som hun havde paa hos den fodende, sine 
instrumenter og Apparater og om fomiident sit Hjem. Hun bor saavidt muligt 
undlade at betjene nogen anden fodende, indtH hun har erholdt Vejledning fra 
Kredslægen og har efterkommet dennes Ordrer og Anvisninger. Udgifterne til de 
Desinfektionsmidler, som det er paalagl Jordemiidrene at anvende i deres Praksis, 
og til de Desinfektionsforanslaltninger, som paabydes en Jordem oder nf Embeds
lægen, eller som godkendes af denne, udredes af Amlsrepartitionsfonden. Det be
mærkes herved, at en til Praksis berettiget Jordemoder uden Recept paa Apoteket 
kan fua udleveret flydende Fenol i Blandinger nf storre Styrke end 5 pCt. og 
Sublimnttableller ú 50 elg, dog kun naar hun afgiver cn skriftlig Rekvisition, 
forsynet med hendes Underskrift og med Angivelse af hendes Stilling og Bopæl 
saml Dalum. Der bor ikke rekvireres Subliinattableller til mere end ca. *4 Aars 
Forbrug. Tabletterne skal opbevares i Apotekets Emballage i velaflaaset Gemme.

3. Hvis det foreliggende Sygdomstilfælde hos en Kvinde, Jordemodercn har be
tjent, horer til dem, som omfattes af Bestemmelserne i Lovgivningen om Foranstalt
ninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse, kan Epidemikommissionen under 
de i den nævnte Lovgivning indeholdle nærmere Beslemmelser íorbyde Jordemo- 
deren at praktisere, i  saa Fald tilkommer der Jordemodcren Erstatning efter Epi
demilovgivningens Regler.

4 . Hvis Sygdomstilfældet hos en Kvinde, jordemoderen liar betjent, eller hos det 
nyfodte Barn er Barselfeber eller anden smitsom Sygdom, som ikke omfattes af 
Epidemilovgivningens Bestemmelser, f. Eks, Rosen, Stivkrampe, Blæresygdom (Pem - 
figus), Forbuldnjnger, Saarfeber, smitsom Øjenbetændelse, kan endvidere Kreds
lægen forbyde Jordemoderen al paatage sig nogen Fodsclsforrelning eller at be
tjene nogen Barsclkvinde, indtil betryggende Desinfektion er gennemfort, eller hvis 
han finder det nodvendigt, give et saadant Forbud for et længere, bestemt be
grænset Tidsrum. El saadanl Forbud fra en Kredslæges Side skal Jordemoderen 
noje efterkomme, men hun har Krav paa, at Kredslægen straks indberetter t'l 
Amlslægen, hvilket Forbud, han har nedlagt, og at Amlslaigen meddeler, hvorvidt 
han godkender Kredslægens Forbud eller ændrer eller ophæver det. Den Afgorelse, 
som Amtslægen i saadanne Tilfælde træffer, skal Jordemoderen noje overholde. 
Jordemodercn har i dette Tilfælde intet K rav pan Erstatning for Næringstab fra 
det offentliges Side.

12 1, Dersom den fodende skonnes at være angrebet af Syfilis, eller det er Jorde
moderen bekendt, al hun for mindre end 7 Aar siden har haft Udbrud af denne 
Sygdom, sfcal Jordemoderen anse Barnet for mistænkt for al være fodt med Syg
dommen, selv om det ikke frembyder noget lydeligt Tegn derpaa, og hun maa  
da ikke give del lil Bryslet hos nogen anden Kvinde end dels egen Moder uden
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forinden at underrette den paagældende om, at Barnet er mistænkt, og om, hvil
ken Fare for Smitteoverfðrelse der er forbundet dermed. Frerabyder Barnet Syg
domstegn, der maa antages at hidrore fra Syfilis, er det under Strafansvar for
budt at give Barnet til Brystet hos nogen anden Kvinde end dets egen Moder. 
Et Barn, som vides al være angrebet af Konssvgdom, eller som der er Grund til 
at mistænke for at lide af saadan Sygdom, maa ikke sættes i P!eje, uden at 
Plejeforældrene, inden Anbringeisen finder Sted, er bievne underrettede om, at 
Barnet er sygt eller mistænkt, og om den dermed íorbundne Smittefare, og Pleje
anbringelse er ikke tilladt, hvor derved andre Born udsættes for Smittefare.

2. Det giires Jordemoderen til Pligt nt underrette Barnets Forældre om disse 
Regler og iovrigt straks meddele Kredslægen, hvad hun hnr foretaget sig.

13 1. Hvis Jordemoderen selv angribes af smitsom Sygdom maa hun ikke prak
tisere, forinden hun ved Lægeattest godtgor, at hun ikke kan antages at udbrede 
Smitte.

2. Det er Jordemoderens Pligt uopholdelig ot anmelde eller lade anmelde til 
Kredslægen ethvert Tilfælde af smitsom eller mistænkelig Sygdom, som opstaar i 
iiendes Husstand.

3 . Det kan i Henhold til Lovgivningen om Foranstaltninger mod smitsomme Syg
dommes Udbredelse af Epidemikommissionen forbydes jordemoderen at prakti
sere, naar smitsom Sygdom opstaar i hendes Husstand, eller naar hun af andre 
Grunde vides at være eller maa antages at være smittefórende, indtil hun ved 
behorig Lægeattest godtgor, at hun ikke kan antages ul udbrede Smitte. 1 saa 
Tilfaílde tilkommer der hende Erstatning efter Epidemilovgivningens Regler.

1. Instruksens § 11, Jde Stykke, finder tilsvarende Anvendelse, hvis der opstaar 
smitsom Sygdom i Jordemoderen Hjem.

14 1. Jordemoderen maa ikke uhefojet aabenbare, hvad hun i sin Virksomhed 
som Jordemoder kommer lil Kundskab om ; hun maa i'kke udsporge den svangre 
eller fiidende om, hvem der er Fader til hendes Barn.

2. Faar Jordemoderen Formodning om, al en Forbrydelse er forovel eller til
sigtet, er det hendes Pligt at gijre Politiet bekendt med sin Formodning og de 
Grunde, hvorpaa hun slotter den.

3. Kaldes Jordemoderen lil en Kvinde, som nylig hor fiidt uden Vidners Til
stedeværelse, skal hun. hvis Barnet er diidl eller ikke forefindes, straks anmelde 
delle til Politiet.

15 1. Hvis en Jordemoder agter at optage svangre, fodende og Barselkvinder med 
deres spæde Born i sit Hus, skal hun, forinden hun modtager nogen saadan, 
ansoge Kredslægen om Godkendelse af Hjemmel som egnet dertil. Naar Hjem
met er godkendt, slaar det under Kredslægens Tilsyn, og han har Bel Lil paa 
enhver Tid og ved enhver Lejlighed al tage Hjemmet i Øjesyn for al forvisse sig 
om, at de for Godkendelsen stillede Betingelser opfyldes. Han kan til enhver Tid 
tage den givne Tilladelse tilbage, hvis han skonner, al Hjemmels Forhold eller 
Jordemoderens Virksomhed gór det nadvendigt.

2. Jordemoderen maa ikke modtage nogen svanger eller fodende Kvinde i sit 
Hus, for hun har faaet en ikke !■ Dage gammel Lægeattest om, at den paagæl
dende Kvinde ikke lider af smitsom Sygdom, og at saadan Sygdom heller ikke 
findes i hendes Hjem, Hun skal skriftlig anmelde til Kredslægen, hver Gang en 
svanger eller fodende Kvinde modtages i Hjemmet, og ligeledes anmelde, nuar 
nogen atter forlader Hjemmel, Hun skal iovrigt giire de samme Optegnelser og 
Anmeldelser vedrorende de i hendes Hjem indtræffende Fodsler, som hun ellers er 
forpligtet til.

3, Ethvert Feberlilfælde hos Barselkvinder og ethvert Sygdomstilfælde hos de 
spæde Bíirn (særlig Øjensygdom, Blæresygdom (Pemfigus) og Stivkrampe), som 
opstaar i Jordemoderens Hjem, skat straks anmeldes til Kredslægen, og Læge skal 
straks hentes. Undladelse af al opfylde denne Pligt vil uvægerlig h a ^  til Folge ut 
Tilladelsen til at optage svangre og fodende í Hjemmel tilbagekaldes.
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161) 1, Enhver Jordemoder er forpliglel til at fore nojaglig Bog Dver alle de 
Fodsler, ved hvilke hun yder sin Hjælp. Hun -kal noje mærke sig  de Omstændig
heder, der er af Betydning for Bedámmeisen a f  Barnets Udviklingsgrad, og sær
lig foretage nojagtig Vejning og Maaling a f  Barnet. Hun skal paa Stedet opskrive 
de saaledes udfundne Tal samt de ovrige Oply-ninger, der er nodvendige ved Fo
relsen af den af Sundhedsstyrelsen autoriserede Protokol. I denne -kal Jordemodc- 
ren, snarest efler at hun er kommet hjem fra vedkommende Forretning, indfore 
en Beretning om enhver Fodsel, ved hvilken hun har ydeL Tjeneste, ved al ud
fylde alle de Rubrikker i Protokollens Skema, som hun kan udfylde paa dette 
Tidspunkt; senere skal hun udfylde de ovrige Rubrikker.

2 . Jordemoderen kan ikke nægte i sin Protokol at indTorc Beretning om en 
Fodsel, ved hvilken en Læge, men ingen Jordemoder har ydet Fódselshjælp. Hun 
skal forlange, at Meddelelsen om en saadan Fodsel tilstilles hende skriftlig, og 
denne Meddelelse vedlægges da Protokollen som Bilag. For Ulejligheden ved Iiver 
saadan Prolokoltiiforsel er Jordemoderen berettiget til af vedkommende Læge at 
forlange en Godtgorelse af 2 Kr,

3. Naar det forlanges af nogen, der har retlig Interesse deri, skal hun ved Ud
fyldelse af del derlil bestemte Skema give en nojaglig Udskrift af Protokollens 
Oplysninger om det Barn eller de Born, hvorom der forlanges Oplysning. For en 
saadan Udskrift er hun berettipet til af Rekvirenten af Attesten al kræve et Gebyr 
af 1 Kr. for hver Fódsel.

4 . Hvis en Domstol, Politiet eller Anklagemyndigheden forlanger Afskrift af, 
hvad der er anforl i Lægeprotokollen om et Barn, ved hvis Fodsel en Læge, men In
gen Jordemoder har assisteret, kan Jordemoderen sende vedkommende Myndig
hed selve Lægens Meddelelse, efter at hun har indfort Oplysningerne i Protokol
len.

5. Naar Protokollen er udskrevet, afle\eres den til Kredslægen, idel Jordemoderen 
rekvirerer en ny Protokol.

17 1. Enhver Jordemoder skal gore Anmeldelse til vedkommende Sognepræst el
ler lil Præsten ved den anerkendte Menighed udenfor Folkekirken, til hvilken den 
fodende horer, om elhverl levendefodt Bam s Fodsel, ved hvilken hun har gjort 
Tjeneste, selv om Barnet er fðdl saa meget for Tiden, at det ikke anses for leve
dygtigt; jfr. herved ogsaa § 8, 2del Stykke i Slutningen. Til Anmeldelsen benyt
tes en dertil særlig anordnet Blanket, hvoraf en passende Beholdning faas udle
veret hos Kredslægen,

2. Den udfyldte Blanket leveres til vedkommende Præst inden en Uge efler Fod
sien. Den kan enten afleveres personligt eller ved paatideligl Bud eller sendes med 
Posten, stilet til vedkommende Tjenestemand (Sognepræ-len for N, N. Pastorat, 
Prajsten ved N. JNf. Kirke Personnavn anvendes ikke ) ;  i sidstnævnte Tilfælde 
anvendes den derlil bestemte paa lukket Brevkort trykte Blanket.

3. At Jordemoderen opfylder den Pligt, hun efler § 8 har, til at minde Foræld
rene om, ot de skal anmelde Fcdslen, fritager hende ikke for at opfylde den 
hende selv ved nærværende Paragraf paalagte Anmeldelsespligt.-)

1 8 3 )  1. Om Fodsel af dodfodte Biirn, d. v. s. Bíirn, der kommer lil Verden 
efler 28, Svangerskabsuge uden efter Fiidslen at give Livstegn fra sig, skal Jorde
moderen affatle en Beretning ved at udfylde Rubrikkerne i det for saadan Dod*- 
anmeldelse anordnede Skema, liAoraf en passende Beholdning kan erholdes udle
veret hos Kredslægen. Dodsanmeldelsen afleveres til Stedet* Sognepræst, hvad en
ten Forældrene horer til Folkekirken eller ikke.

2 . Anmeldelsen kan ikke i noget Tilfælde træde i Stedet for Dodsallest for B ar

1) S aa led es som denne e r  a fa tle l ifo lge B ek . Nr. 30B a f 13. D ecem her 1926 fra 1. Ja n u a r 
1927 a l regne.

s) J f r . ogsna Lov Nr. 131 a f 7, M a j 1937 osn Búrn fódt udenfor Æ ^ lesk ab  § 5.
° )  Saaled es som denne er a ffa tte t ifotpe B ek . Nr. 72  al 28. M arts 1925.
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net; men i ethvert Tilfælde skal der tillige afholdes Ligsyn af en Læge eller Lig
synsmand, hvilket Jordemoderen har at bringe vedkommende i Erindring.

3. Aborter, d. v. s. Fostre, der er kommet til Verden for Udgangen af 28. Svan
gerskabsuge uden efter Fodslen at have givet Livstegn fra sig, anmeldes ikke.

1 3 1 )

20 L  Jordemodre, der ikke har nogen offentlig Ansættelse, er berettigede til for 
de Forretninger, som de udforer, at fordre den Belaling, hvorom de kan enes med 
vedkommende. Hvis den en Jordemoder for ydet Fiideelsihjælp og dermed i umid
delbar Forbindelse slaaende Hjælp til Bnrselkvinde og Barn tilkommende Bela
ling trods beviíligt Paakrav ved Regning i anbefalet Brev, Postopkrævning eller 
lignende ikke er erlagt af den, hvem Betalingen pauhviler, inden l Uger efler 
Arbejdeis Afslutning, kan Jordemoderen, naar det sker inden I Maaneder efter 
Arbejdets Afslutning, forlange Betalingen udredet af Fattigvæsenet paa det Sted, 
hvor Hjælpen er ydet, men hun kan paa denne Maade kun faa den for Perso
ner, hvem Fatlígvæfcnel tilslaar fri Jordemoderhjælp, fastsatte Mindstebetaling.

2. Jordemodres Krav for det forcguaende og det lobende Kalenderaar nyder 
Fortrinsret i Konkursboer og i Dodsboer, hvor Cældsansvar ikke overlages af 
Arvingerne.

3 , jordem odres Udgifter ved de særlige Pligter, der er paalagle dem, saasom 
al fore Dagbog over Virksomheden, afgive Fiidsclsanmeldelser og lignende, derun
der indbefattet l  dpifterne lil Anskaffelse af de lil saadant Formaal fornodne P ro
tokoller, Skemaer, Papir og Porto, udredes af Statskassen. Amlsreparlítionsfonden 
betaler Jordembdrene Befordringsgodlgorelse for Rejser til Jordemoderkonferencer.

Kapitel / / .  Regler gældende jo r  Distriktsjordcmodrc.
21 1. Foruden de alle Jordemodre paahvilende, i Kapitel I omhandlede Pligter 

og Retligheder har Dislriklsjordemodrene de i nærværende Kapitel angivne særlige 
Pligter og Retligheder.

2. En Distriktsjordemoder er altid forpligtet lil, hvis hun ikke er forhindret ved 
en anden Fodselsforretning eller er syg, straks at komme lil enhver fodende, lil 
hvilken hun hentes, indenfor sil Distrikt eller í et Nabodistrikt, hvis Distriktsjorde
moder i Øjeblikket er forhindrel ved Fodselsforretning eiler pludselig er bleven 
syg eller er bortrejst, forudsat at Kaldelsen opfylder de i § 6 anforte Krav.

3 . En Distriktsjordemoder har intet Krav paa at betjene fodende indenfor Di
striktet. Det er ikke en Distriktsjordemoder forment al paatage sig Praksis i et an
det Distrikt end hendes eget,naar kun hendes Forretninger i dette ikke tilsidesættes.

I . En Distriktsjordemoder maa, medmindre hun er kaldet i Praksis, ikke rejse 
bort fra sit Distrikt ud over et Dbgn uden at have anmeldt det for Kredslægen og 
fnael dennes Tilladelse derlil. Ønsker hun længere Tids Ferie end en Uge, skal hun 
i Tide gennem Kredslægen soge den Myndighed, der har ansat hende, om Tilladelse 
dertil, sua at der kan træffes Bestemmelse om, hvorledes hendes ForreLninger skal 
hesbrges under hendes Fraværelse.

5. Hun skal paa sin Bolig have en paa passende Sled anbragt Natklokke, som 
virker godt og sikkert, og hvis Trykknap eller Haandtag maa være let at finde, selv 
i Morke. Distriktsjordemoderens Telefon skol være nnhragt saaledes og være for
synet med en saadan Alarmklokke, at Kaldelsen ogsaa kan hores om Natten. Der 
skal allid Í en Dislriktsjordemoders Hjem være nogen lil Stede, der kan give Besked 
om, hvor hun er al finde; kun i Undlugelsestilfælde kan det tillades hende at an
give dette ved el iojnefaldende og tydelig lægeligt Opslag pua Dore eller i el Vin
due.

22 En Distriktsjordemoder er forpligtel lil al nojes med den fastsatte takslmæs- 
sige Retaling for at betjene fodende; dog maa hun gerne modtage hojere Belaling, 
hvis den tilbydes hende frivillig og godvillig, men det er hende slrengl forbudl selv

' J  § 't n  e r  o p h av et ved B ekendtgiírelse N r. 308  a f 13. D erem her 1926 íra 1. Jn n u a r 1927 at 
regne.
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al forlange en saadan hojere Betaling. H ar hun velbegrundet Formodning om, at en 
betalingspligtig opgiver sine Indtægter mindre, end de virkelig er, kan hun hen
tende sig til den Myndigbed, der har ansat hende, med Oplysning om, hvorpaa 
hun slotler sin Formodning, og med Anmodning om, at den, om fornodent efter 
hos Ligningsmyndighederne at have sogt nærmere Oplysning, vil fastsæile den 
hende tilkommende Betaling. En Distriktsjordemoder har iovrigt den i § 20, lsle  
Stykke omtalte Adgang til at forlange shi Betaling udredet gennem Fattigvæsenet, 
men hun har tillige Udpanlningsret for de hende tilkommende takstmæssige Beta
linger.

23 1, Foruden den for de enkelte Forretninger af Justitsministeriet fastsatte 
Mindstebetaling crholder en Di Iriktsjordemoder fast Lon af det offentlige.

2. Lonnen1) er ved Anordning N r. 49 af 11. Februar 1920 fastsat tíl mindst 
400 Kr. aarlig, stigende med et Alderstillæg af 50 Kr. hvert 4de A ar indtil 600 Kr. 
Lonnen med Alderstillæg udredes af vedkommende kommunale Kasse mod delvis 
Refusion af Amtsrepartitionsfonden og Stalskas en. Jordeinoderens Tjenestealder 
regnes fra den forste Ansættelse i en Distriktsjordemoder- eller Reservejordemoder- 
stilling, idet afbrudte Perioder derved kan lægges sammen.

3 .2 ) Desuden tillæges der en Distriktsjordemoder passende fri Bolig eller en 
Godtgorelse herfor paa 250  Kr. aarlig, og saa vidl muligl Telefon. Vedligeholdelse 
af Boligen og Udredelse af de Boligen paahvilende Skatter er Jordemoderen uved
kommende.

L Jordemoderen faar ligeledes uden Betaling udleveret de nodvendige Instru
menter og Apparater samt Kasser, Tasker eller lignende lil Opbevaring og Trans
port af disse. Instrumenternes og Apparaternes Art og Antal fastsættes af Amtet 
eíter Indstilling af Amtlægen; deres Vedligeholdelse bekostes af de kommunale 
Kasser. Det er Distriklsjordemoderens Pligl al holde de Instrumenter og Appa
rater, som hun ved sin Tiltrædelse erholder tsdleverede, rene og í Orden og at be
handle dem med al mulig Skaansomhed og Omhu. Ved sin Afskedigelse eller Flyt
ning skal hun aflevere dem i rengjorl Stand.

5. Den erf Distriktsjordemoder lillagte fasle Lon skal udredes i konlante Penge 
og maa ikke for nogen Dels vedkommende ydes Í Form af Jordlod eller nogen Art 
Naturalydelse.

6 . Der kan ved en Distriktsjordemoder® Ansættelse fastsættes en Opsigel
sesfrist; hvor ingen saadan er aftalt, anlages Forholdet fra begge Sider al kunne 
opsiges med 3 Maaneders Varsel til den 1ste i en Maaned. Opsigelsesfristen gælder 
dog ikke, hvis hun forflyttes til en anden Distriktsjordemoderstilling.

24 L  Ingen kan faa Ansættelse som Distriktsjordemoder, forinden det ved Læge
attest, der ikke er ældre end 3 Maaneder, er godtgjort, at vedkommende ikke lider 
af smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, medmindre hun umiddel
bart forud var ansat i en saadan Stilling og ved sin Ansættelse í denne har tilveje- 
ibragl en saadan Altest.

2 , Naar en Distriktsjordemoder har naaet en Alder af 60 Aar, kan hun forlange 
sin Afsked med Pension, og naar hun har naaet en Alder af 65 Aar, bliver hun at 
afskedige med Pension. Hun taber i begge Tilfælde Retlen til al praktisere inden
for del Distrikt, hvor hun sidst har været ansat, eller i de tilgrænsende Distrikter.

3. Pensionens Slorrelse beregnes efter det Antal A ar, i hvilke hun har haft 
Ansællelse, og efler Reglerne i Pensionslov af 5. Januar 1851 af det Belob, som  
fremkommer ved Sammenlægning af 1) Grundlon, 2 ) Alderstillæg, 3 ) Friboligens 
anslaaede Værdi eller den nydle Boliggodlgorelse og I) en Sum, som svarer lil 2 
Kr. for hver Fodsel, ved hvilken Jordemoderen aarlig har ydet sin Tjeneste, idet 
Fodselsanlallet beregnes efter Gennemsnittet for de sidste 5 Kalenderaar og ikke maa 
overstige 1 0 0 ; Pensionen maa dog ingen Sinde andrage over 550  Kr. eller urider 300

*) Nu æ ndret, se A n. 11. F ebr. 1920 g 8 , sorn æ ndret ved m idl. Best, Nr. 15 a í 15. A pril 1947.
3)  S e  nu midl. Best. Nr. 15 a í 15. A pril 1947.
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Kr, aarlig, N aar en Distriktsjordemoder afskediges paa Grund aí, at hun lider af 
smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, faar hun i Pen ion a/3 af den 
Tjenesteindlægt, hun oppebærer ved sin Af-ked. Pensionen udredes1) af ‘Vedkom
mende kommunale Kasse mod delvis Refusion af Amtsrepartitionsfonden og Stats
kassen.

1. Iovrigt kan en Distriktsjordemoder afskediges af den Myndighed, der har 
ansat hende, {jfr , dog 6te Stykke), nanr der ydes hende den hende tilkommende 
Pension. Ansættes en saaledes afskediget Distriktsjordemoder paany i den samme 
eller en anden Bestilling bortfalder den hende tillagte Pension, men hun har Krav  
paa Alderstillæg i Forhold til det Antal A ar, i hvilke hun har haft Ansættelse.

5. Gor en Distriktsjordemoder sig skyldig i en i den offentlige Mening vanærende 
Handling, eller viser hun sig iovrigt uværdig til sin Stilling, kan den ansættende 
Myndighed (jfr. dog 6te Stykke) afskedige hende uden Pension ,lipesom den kan 
suspendere hende naar som helst, naar den finder det paakrævel.-)

6 . Bortset fra det Tilfælde, at en Distriktsjordemoder har gjort sig skyldig i 
en i den offentlige Mening vanærende Handling, eller at hun afskediges efter 
Reglerne i 2det Stykke, kan hun ikke afskediges, forinden vedkommende kommu
nale Myndighed og Lagtinget3 ) er blevet hort.

7 . Anser en Distriktsjordemoder sig forurettet ved en of vedkommende Myndig
hed truffen Bestemmelse om hendes Forhold, saasom om den hende tillagte Lon. 
Bolig eller Pension, kan hun indbringe Spórpsmaalet for Justitsministeren. Herved 
sker dog ingen Indskrænkning i den Ret. Jordemoderen maatte have til at ind
bringe Sagen for Domstolene.

Kapitel III,. Slrajbestemmclser,
25 1. Overtrædelser af de i denne Instruks givne Bestemmelser straffes, for saa- 

vidt de ikke ifolge den almindelige Lovgivning medforer st ren gere Straf, med Boder 
fra 2—200 Kr.

2 . Sagerne behandles som offentlige Politisager, medmindre der i det enkelte 
Tilfælde i Mindelighed træffes en Ordning, hvorefter Jordemoderen betaler en hende 
af Amtslægen paalagt Bode af passende Storrelse indenfor de oveníor angivne 
Grænser.

Denne Instruks træder i Kraft den 1. Januar 1 9 22 ; samtidig bortfalder Instruks 
for samtlige til Praksis berettigede Jordemodre [>aa Færiierne af I. November 
1881.

1. Dec. —  INSTRUKS {NR. 505 ) FOR FORETAGELSEN A F LOVMÆSSIGE  
OBDUKTIONER PAA FÆ R Ø ERN E.

I Henhold til § 11 i Anordning N r. 545  af í. Oktober 1919, hvorved Lov om 
Embedslægevæsenets Ordning af 21 . April 1 9 1 1 sættes i Kraft paa Færoerne, fast
sætter Justitsministeren efter Forhandling med Retslægeraadet og Sundhedsstyrel
sen folgende Instruks for Foretagelsen af lovmæssige Obduktioner paa Færiierne.

Almindelige Reglnr.
1, Den lovmæssige Obduktion udfores af den autoriserede Retslæge i Forening 

med en a í Amtmanden udpeget Læge. Hvis den autoriserede Retslæge har For- 
íald, konstituerer Amtet en anden Læge Lil i hans Sled at deltage i Udforelsen af 
Obduktionen. Har den Afdode va;ret under Lægebehandling, paahviler det Rets
lægen at underrette vedkommende Læge om Tid og Sled for Obduktionen og at give 
Lægen Adgang til at overvære denne.

2 . Det paahviler Landfogden, saavidt muligt efler Forhandling med Retslægen, 
at sorge for et passende, om Vinteren opvarmet. Lokale, hvor Obduktionen kan fore- 
gaa uforstyrret. Endvidere paahviler det Landfogden at drage Omsorg for, at alie 
Sager)5 Akler er Lil Stede, forinden Obduktionen paabegyndes.

*) J f r .  nu An. 11. Fetir. 1920 g 12, som æ ndret ved An. Nr. 63 af 4 . M arts 1939..
3) Jfr. An. nf 11. Fehr. 1920 som æ ndret ved An. Nr. 498 a f  22, Dec. 1939.
a)  Nu Landsstyret,
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3. Enhver Transport aí Liget bor foregaa i vandret Stilling. Hovedet maa ikke 
ligge lavt. Der maa udvises den største Forsigtighed, saaledes at Liget ikke udsættes 
for slærke Rystelser, Tryk eller Beskadigelser aí nogen Art. Ligets Lemmer maa ikke 
udrettes med Magt.

k E r  Liget frosset, maa det anbringes i et opvarmet Lokale saa betids, at Op
toningen er tilendebragt, ío r Obduktionen begynder. Optoningen maa ikke frem
kaldes paa anden Maade.

5. Kun i Nodsfald maa Obduktionen foretages ved kunstigt Lys, ligesom det 
sauvidt muligt bor undgaas at foretage Obduktionen under aaben Himmel.

6. Ligets Forrådnelse eller Oplosning frilager ikke Obducenterne for al foretage 
Obduktionen saa fuldstændigt og omhyggeligt som muligt.

7. ] Tilfælde, h\or el Lig opgraves lil lovmæssig Obduklion, skal Retslægen over
være Opgravningen, notere, i hvilken Tilstand Kislen forefindes ,saml, hvis Sporgs- 
maal om Forgiftning kan komme til at foreligge, drage Omsorg for, at der tages 
Prover af: a )  Ligels Underlag i Kislen, b) ihvad der ellers maatte findes i denne, 
c) Bundslykket af Kislen, d) Jorden derunder, e) Jord andelsteds fra Kirke- 
gaarden.

8. Medens ordentligvis Retslægen udforer Obduktionen og dikterer del fundne 
til Obduktionsberetningen, paahviler del den af Amtet udpegede Læge al kontrol
lere ethvert Fund og agle paa, at ínlel forglemmes.

9. Retslægen medbringer folgende Instrumenter og Genstande i forsvarlig Sland.1)
------------ Frenigangsmauden.1) ----------Udtagelse a j Materiale til kemisk Under-

sogchc?)  - Udtagelse aj Materiale til bakteriologisk Undersógelse A ) ------------
Obduktion a j Ny jodte.1) ------------ Obduktionsberetningen. Ved lovmæssige Obduk
tioner skal der affalles en Beretning, som omfaller folgende Afsnil: 1) Angivelse 
af Sted og Tid (Dato, Klokkeslel), saml Henvisning lil den paagældende Myndigheds 
Begæring. 2 )  El kort Uddrag af de foreliggende Oplysninger (Rapport, Forhor, 
Sygejournaler, Dodsaltcst, 3 ) Beskrivelse af Obduktionsfundet. I) Konklusion.

Obduktionsfundet nedskrives, all som Undersøgelsen skrider frem, efter den ob
ducerende Læges Diktat. Forefindes i samme Egn paa Legemet flere Læsioner, an
føres de i Beretningen under fortløbende Numre. Beretningen skal være rent be
skrivende. og alle Udlryk, der indholder en Diagnose skal undgaas. Der anvendes 
overalt danske O rd; de latinske tekniske Udtryk maa ikke benyttes, dog kan de, 
hvis Tydelighed kræver del, tilføjes i Parentes. Rettelser bor saa vidt muligt und
gaas og skal i alt Fald være forsynet med Pautegning om at være foretaget af Rets
lægen.

I Konklusionen, der bor være kort og klar, skal forst og fremmest Sporgsmaalet 
om Dodsanrsagen besvares, og hvis denne ikke er oplyst ved Obduktionen, maa 
dette udtrykkelig bemærkes. Slotler Skonnet om Dodsaaragen sig helt eller delvis 
lil de i Akterne meddelte Oplysninger, maa del begrundes ved Henvisning li! disse. 
Forcfundne Læsioners Art bestemmes, og der gores Rede for, hvorvidt de kan an
tages at have haft JBetydning for Dodens Indlræden. E r der ikke fundet Tegn til 
Vold, maa dette udtrykkelig fremhæves. Skal der foretages yderligere Undersógel- 
ser (kemiske, histologiske, bakteriologiske o. a .) , bemærkes det, og Obducen
terne forbeholder sig evenluell at genoptage Sporgsmaalet om Dodsaarsagen paa 
Grundlag af Undersøgelsens Udfald. Ligeledes kan man, hvis det forefundne ikke 
tillader al drage beslemle Slutninger i umiddelbar Tilslutning til Obduktionen, forbe
holde sig en yderligere Udtalelse pua Grundlag af nærmere Overvejelse. E r der 
fra Øvrigheden stillet bestemte Sporgsmaa! til Obducenterne, opfores disse og be
svares hver for sig i Konklusionen.

Ved Obduktionen af Nyfodte skal Konklusionen angive Barnets Udviklingsgrad 
samt hvilke Tegn der findes paa, at Barnet har levet under eller efter Fodsien. 
Mangler saadanne, anføres dette; ligeledes naar der findes Tegn lil, at Barnet har

l )  Udelades.
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været dodfódt. Endvidere angives Dodsaarsagen, og om der findes Tegn paa Vold, 
eller om saadanne mangler. Hvis noget Fund ved Obduktionen udelu'kker Barnets 
Levedygtighed, anfores dette,

Obduktionsberetningen underskrives af begge Obducenterne ogi indsendes 'lrak> 
efter Forretningens Afslutning til den Myndighed, der har begæret Obduk* ■ 
foretaget. Retslægen giver den medicotcgale Ligsynsattast den foreskrevne Paate"- 
ning om Obduktionens Udfald.

5. Dee. —  LOV (N R. 510) OM ÆNDRING I § 1 I LOV A F 29. A PR IL 1913  
OM HAVNE M. V. PAA FÆ R Ø ERN E. (Indíojel i Loven af 1 9 13 ).

21. Dec. —  KGL. STA D FÆ ST ELSE (NR. 210) PAA FUNDATS FOR DERES  
M A JESTÆ TER  KONG CHR. X  OG DRONNING ALEXAN D RIN ES LEGAT T IL  
FORDEL FOR DRONNING ALEXAN D RIN ES HOSPITAL.

1, Legatets Navn e r : Deres Majestæter Kong Christian den Tiendes og Dron
ning Alexandrines Legal lil Fordel for »Dronning Alexandrines Hospital« (Færci 
Amts Hospital) ved Thorshavn.

2, Legatets Kapital er 25 ,000  Kr. som skænkes i pCt. rentebærende Værdi
papirer, Legatets Midler anbringes som umyndiges Midler.. Legatets Kapital skal 
stedse .forblive uríirt og opbevares af nedennævnte Bestyrelse for Legatet. Legatet< 
Værdipapirer skal lyde paa Legatets Navn og saavidt muligt noteres som Legatet 
tilhorende samt forsynes med Forbudspaalegning af Justitsministeren.

3, Legatet bestyres af en Komité, bestaaende af Amtmanden over Færoerne som 
Formand, Amlslægen paa Færoerne samt et af Færoernes Lagting íor 3 Aar valgt 
Medlem.

1. Legatels Renter uddeles efter Bestyrelsens Skon til værdige trængende, der er 
bosiddende paa Færoerne og er danske Statsborgere, og som er indlagte paa eller 
soges indlagte paa »Dronnig Alexandrines Hospital« (Fæ ro Amts Hospital) ved 
Thorshavn, saaledes at det tildelle Belob anvendes lil Dækning af Udgifterne ved 
Hospitalsopholdet.

5. Skulde »Dronning Alexandrines Hospital« (Fæ ro Amts Hospital) ved Tltors- 
hnvn blive nedlagt, eller skulde Behandlingen paa dette Hospital blive vederlags
fri, anvendes Legatets Midler efter Bestyrelsens Skon lil Personer, der opfylder 
Bestemmelserne i § 1, lil Hjælp lil deres Behandling i Sygdomstilfælde eller til Re
kreationsophold efter Sygdomme.

6. For Legatets Anvendelse aflægges aarligt Regnskab til Justitsministeriet, der 
foranlediger Regnskabet revideret.

7. Skulde der opstaa Tvivl med Hensyn ti! Fundatsens Forstaaelse og nærmere 
Udforeise afgores saadanne Spiirgsmaal af justitsministeriet.

30. Dec, -  BEK. (N R. 5-10) ANG. TILSKUD A F STATSKASSEN T IL SYG E
PLEJESA G EN S FREM M E PAA FÆ RØ ERN E.

Saafrem l der ved de aarlige Finanslove som hidtil bevilges et Belob lil Syge
plejesagens Fremme i Almindelighed, vil der heraí kunne tilstaas Tilskud efler ídl- 
gende Regler: A. Til Foreninger paa Færoerne, der arbejder til Fremme af Hjemme
sygeplejen, li! Uddannelse af Hjemmesygeplejersker saml til Anskaffelse af Syge- 
plejerekvisilter og Sygeplejeskers Etablering paa íoigende Betingelser:

1 ) Tilskud ydes saavel til Uddannelse í almindelig Sygepleje som til supplerende 
Uddannelse i Barselpleje, Massage o. 1. Tilskudet kan ikke overslige de Udgifler, som 
den paagældende Forening bevislig direkte eller indirekte hor haft til en af Sund
hedsstyrelsen godkendt Uddannelse og Etablering af Sygeplejersken saml (eller) 
Lil Anskaffelse af Sygeplejerekvisitter. Tilskud lil Uddannelse ydes kun, naar ved
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kommende Sygeplejerske derved opnaar en samlet Uddannelse paa mindsl 14 Maa- 
neder, hvoraf mindsl el Aar paa Færo Amts Hospital eller el andel almindeligt 
Sygehus. Der kan i inlet Tilfælde ydes mere end 150 Kr. lil Uddannelse i almindelig 
Sygepleje eller 600  Kr. ialt for hver Sygeplejerske, og indenfor denne Grænse af
hænger Tilskudets Slorrelse af, Iivot stort et Belðh der ved Medlemsbidrag eller paa 
anden Maade er sikrel Foreningen, idet dette Belob maa være mindst h alu  saa stort 
som Statens Tilskud, hvorved bemærkes, at Bidrag, der er tilsagte Foreningen for 
flere Aar, kan sammenlægges ved Beregningen of dette Belob, og at Belob, som For
eningen allerede har anvendt i det paagældende Øjemed, kan lages i Beiragining.

2) Tilskud udbetales, naar der indsendes: a. Attest om, hvilken Uddannelse den 
paagældende Sygeplejerske har gennemgaaet, og at den er afslullet; b. Regninger 
fra de respektive Sygehuse for de for Uddanneben skyldige Belob samt kvitterede 
specificerede Regninger for Rejseudgifter, Sygeplejerek-wsitter og lignende, saa
fremt der er lovet Tilskud hertil; c. Navn, Stilling og Bopæl for den, lil hvem 
Udbetalingen onskes; d. Oplysninger om Sygeplejerskens nye Bopæl.

3 ) Enhver Sygeplejerske, til hvis Uddannelse der ydes Statstilskud, skat afgive 
skriftligt Tilsagn om efter endt Uddannelse at virke mindsl 2 Aar paa Færoerne i 
en Sygeplejeforenings Tjeneste. SaafrcmL Tilsagnel om 2 Aars Tjenestetid ikke 
opfyldes af en den paagældende tilregnelig Aarsag, kan Justitsministeriet kræve det 
lil Uddannelsen m. v. medgaaendc Belob hell eller delvis tilbagebetalt. Sygeplejerskerne 
skal, saa vidt deres Forhold pau nogen Maade tillader de!, være Medlemmer af en 
statsanerkendt Sygekasse. De er i deres Virksomhed underkastede Sundhedsmyn
dighedernes Tilsyn.

1) Enhver Forening, til hvilken der er udbetalt Tilskud, eller som har faaet T il
sagn herom, skal aarlig índen Februar Mauneds Udgang indsende Beretning om 
Foreningens og Sygeplejerskens Virksomhed i det forlobne Kalenderaar til 
Sundhedsstyrelsen gennem Færo Amt paa dertil bestemte Skemaer, som udleveres 
gratis ved Henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Beretningen skal indeholde Forenin
gens Regnskab for det forlobne Kalenderaar og give Meddelelse om enhver For
andring i Foreningens Virksomhed eller i dens Love eller Instruks for Sygeplejer
sken samt eventuelt om Af- og Tilgang of Sygeplejerske i Aarets Lob med —  om 
muligt Angivelse af den afgaaede Sygeplejerskes nye Bopæl.

5 ) Hvis Foreningen oploses, skal dette straks meddeles Sundhedsstyrel
sen; alle Foreningen tilhorende egentlige Sygeplejerekvisitter kun derefter fordres 
afgivne til en anden Forening med samme Formaal.

B. Til paa Færoerne bosiddende Kvinder, der vil lade sig uddanne til Syge
plejersker efter Sundhedsstyrelsens Anvisning og forpligte sig til efter endt Ud
dannelse at virke mindst 2 A ar paa Færoerne t en Sygeplejeforenings Tjeneste, Be
stemmelserne om Tilskudels Storrelse i A. 1 ), om dels Udbetaling i A . 2 ) og om 
den uddannedes Forpligtelser i A, 3 )  finder tilsvarende Anvendelse. Sundhedssty
relsen vil yde sin Medvirken ikke alene lil at skaffe Kvinder Uddannelse som Syge
plejersker, men navnlig ogsaa til at bringe uddannede Plejersker og Foreninger i 
Forbindelse med hverandre,

C. Som Hjælp til Hospitalsophold eller Sygepleje for de Kvinder, der bliver 
syge under Uddannelsestiden, efler nærmere begrundet Andragende i del enkelte 
Tilfælde. Herved bemærkes, at den til Uddannelse anlagne Kvinde skal være Medlem 
af en statsanerkendt Sygekasse, for saa vidt hendes Forhold paa nogen Maade Lillader 
del.

Androgender om Tilskud skrives paa ustemplet Papir (H elark), stiles til Justits
ministeriet og indsendes gennem Færo Amt til Sundhedsstyrelsen.

I. Andragender fra Foreninger om Tilskud til Sygeplejerskers Uddannelse skal 
indeholde folgende Oplysninger: a) fulde Navn, Fodselsaar og -dag samt Fode- 
sled for den eller dem, Foreningen har antaget til Uddannelse; for saa vidt 
det ikke antages, al den paagældende har dansk Indfodsret, bcir delte bemær
kes, b) til hvilken Tid og paa hvilket Sted Uddannelsen sker eller lænkes at
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skulle ske, c) hvilke Udgifter Foreningen har hafl eller p å reg n er al ville fnn 
li! Uddonnelsen, d) livor stor en Indlægt der i Medlemsbidrag eller paa an
den Maade er sikrel Foreningen, e) en Erklæring om, at Foreningen i del hele 
underkaster sig de i denne Bekendlgorelse slillede Vilkoar,

Der skal vedlægges Andragendet: 1) Elevens Danbsattest, 2 ) Attest fra en Læge 
otn Elevens Helbredstilstand og om ,hvorvidt hun er eller antages at være skikket til 
Arbejdet som Sygeplejerske, 3 ) Atlest om den paagældendes Forhold og Vandel, 
udstedt af en Præst eller Lærer eller af to andre Personer, hvis Troværdighed er 
bekræftet af vedkommende Øvrighed (Politimyndighed, derunder indbefattet Syssel
mand og Sognefoged, eller Præ st), 1) Allesl for, al den paagældende er Med
lem af en statsanerkendt Sygekasse, 5 ) bekræftet Afskrifl af Anbefalinger, C) skrift
ligt Tilsagn om, al den paagældende »forpligter sig lil efler endt Uddannelse at 
forrelle mindst 2  Aars Tjeneste som Menigheds- eller Foreningssygeplejerske paa 
Færoerne*, 7 ) el Ekemplar af Foreningens Love og Sygeplejerske-Inslruks, af hvilke 
Lovene skal indeholde Bestemmelse om, al »epidemiske Sygdomme som Begel und- 
drages Foreningens Virksomhed«, og at »Foreningens Rekvisitter, hvis denne op
horer at beslaa, stilles lil Justitsminislericts Disposition lil Anvendelse for en an
den Forening med lignende FormaaW, medens Ins-lruksen skal indeholde Bestemmelse 
om. at Sygeplejersken ikke maa have fodende lil Huse mod Betaling eller deltage i 
Malkning eller udendors Arbejde, samt at der skal tilstaas Sygeplejersken 8  Timers 
Hvile i Dognet.

II. Andragender fra Foreninger om Tilskud til Anskaffelse af Sygeplcjerekvisitter 
eller til Sygeplejerskers Etablering skal indeholde folgende Oplysninger: a) Forteg
nelse over de Rekvisitter eller Genstande, som on=kes elier allerede er anskaf
fede, samt hvilke Udgifler Foreningen paareguer at ville faa eller har haft ved An
skaffelse af disse, b) hvor stor en Indtægt der i Medlemsbidrag eller paa anden 
Maade er sikret Foreningen, c) fulde Navn saml Fod^elsaar og -dag for den eller 
de ved Foreningen virkende Sygeplejersker, d) den under I. e. nævnte Erklæring.

Der skal vedlægges Andragendet: 1) Allester og Erklæringer svarende lil de 
under I. 2 , !■ og 7 nævnte, 2 ) Attest for Sygeplejerskens Uddannelse paa Syge
hus, 3 ) Erklæring om ,hvor og hvorlænge hun har virkel som Sygeplejerske, l)  An
befalinger fra hendes tidligere Plad '-er som Sygeplejerske i bekræftet Afskrifl. Tilskud 
lil en Sygeplejerskes Uddannelse og til Anskaffelse af Rekvisitter m. v. kan soges i 
samme Andragende.

III. Andragender fra Kvinder om Tilskud til Uddannelse skal indeholde Oplys
ning om deres tidligere Forhold og om Grundene til, at de onsker at uddannes, 
om Maaden, hvorpaa dette vil .ske, saml en Erklæring om, al de vil lade sig ud
danne efter Sundhedsstyrelsens Anvisning, Der skal vedlægges Andragendet de un
der I. 2, 3 , t, 5 og 6  nævnte Attester og Erklæringer.

30. Dec. BEK . (N R. 553) OM STED ET FOR INDBETALING A F ARVE- 
A FC IFT  PAA FÆ RØ ERN E.

I Henhold lil § 33, sidste Stykke, i Anordning N r. 168 af 8. November 1921, 
hvorved Lov om Arveafgift af 27. Maj 1908 sættes i Kraft paa Færoerne, fa 1- 
sættes herved folgende Regler om Stedet for Indbetaling af Arveafgift efter den 
nævnte Anordning: I Boer, der behandles af Færoernes Sorendcriveris Skifteret, 
fores den Statskassen i Henhold lil Anordningens § 13 tilfaldende Del af Arveaf
giften lil Indlægt i Skifterettens Sportelrcgn-kab, medens den Færo Amts Fattig
kasse tilfaldende Del af Skifterellen tilstilles Fattigkassens Kasserer.

Overordentlige Skifteforvaltere, derunder Teslamenlsek: ekutorer, indbetaler den 
Statskassen i Henhold til Anordningens § 13 tilfaldende Del af Arveafgiften lil 
Færoernes Jordebogskasse og den Færo Amts Fattigkasse tilfaldende Del lil Fattig
kassens Kasserer.

f Boer, der er overtagne til privat Skifte, saavel som i de Tilfælde, hvor Arveafgift 
i Henhold til Anordningen biiver at erlæg<re, uden at noget Skifte finder Sted paa 
Færoerne, indbetales Arveafgiften til Færoernes Sorenskriveris Skifteret.
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30. Dec. —  BESTEM M ELSER (ISR. SOI) OM BERECNIISC OG OPKRÆ VN IN
GEN A F ARVEAFG IFT PA A  FÆ R Ø ERN E.

I Henhold ti! § 4 2  i Anordning Nr. 46 8  af 8 . November 1921, hvorved Lov om 
Arveafi’ift af 27, Maj 1908 sættes i Kraft paa Færoerne, fastsætter Ju-tit-m inisteriet 
herved fol, ende Regler arr auende Beregningen on Opkrævningen af Arvafgiften efler 
nævnte Anordning:

A. Almindelige Beslemmelser.
N aar Færoernes S oren «kriveris Skifteret behandler el Dodsbo eller foretager Af

giftsberegningen 1 et saadant, ckal Skifteforvalteren dra- e Omsorg for. al Arveaf
giften berigtiges ikke blot uf ufdodes Efterladenskaber, men ogsaa af de ovrige 
fra ham hidrorende Erhvervelser, med Hensyn til hvilke Arveafgiftspligt indtræder 
ved ham Dod, og Skifteforvalteren bor derfor bl. a. soge tilvejebragt Oplysning om, 
hvorvidt afdode har ydet nogen af Arvingerne afgiftspligtige Aneforskud eller 
Forstrækninger, indgaaet Livsforsikringskontrakter eller foretaget andre Disposi
tioner, der medforer Afgiftspligt efter Anordningens § 5, Endvidere bor Skiftefor
valteren soge tilvejebragt Oplysning om, hvorvidt afdode har været Besidder af 
Len, Stamhuse eller Fideikommisser eller af Brugs- eller Indtægtsnydelser, med Hen
syn til hvilke en afgiftspligtig Sukcession har fundet Sled, eller har nydt Brugen 
eller Indtægten af Midler, hvoraf der ved hans Dod vil være at svare Arveafgift. 
Horer de paagældende Midler til el af en anden Skifteforvalter behandlet Bo, eller 
vil den angaaende vedkommende afgiftspligtige Erhverve! e være al indghe Arve- 
anmeldelse til en anden Skifteforvalter, bliver de tilvejebragte Oplysninger at til
stille denne. Hensad afdode i uskiftet Bo efter en tidligere afdod Ægtefælle, bor 
Skifteforvalteren derhos undersóge, om der maatte være Anvendelse for Reglerne i 
Anordningens § 14, 3, Stk., og for >aa vidt den forst afdode Ægtefælle var hjemme 
horende i det ovrige Kongerige og er afgaaet ved Doden efter den 1. Januar 1909, 
eller var hjemmehorende paa Færoerne og er afgaaet ved Doden efter den 1. Januar 
1922 —  eventuelt ved Henvendelse til den Skifteforvalter, under hvis Jurisdiktion 
den forst afdode Ægtefælle er afgaaet ved Doden —  soge tilvejebragt den i Hen
hold til § 31, 3 . Stk. i Lov ar 27. Maj 1908 eller Anordning af 8. November 1921  
indgivne Opporelse. Det samme gælder, naar et saadant Bo skiftes i den efterlevende 
Ægtefælles levende Live. For saa vidt Arveafgiften ikke kan indeholdes i Midler, 
Skifteforvalteren har i Hænde, eller godvillig indbetales af Arvingerne, paahviler 
del Skifteforvalteren at drage Omsorg for dens Inddrivelse. Den Statskassen i Hen
hold lil Anordningens § 43 tilfaldende Andel af Arveafgiften fores til Indtægt i Skifte
rettens Sportelregnskab, medens den Færo Amts Fattigkasse tilfaldende Andel af 
Skifteretten tilsíilles Fattigkassens Kasserer. I alle Tilfælde, hvor Arveafgift skal 
erlægges afdragsvis, ska! Boet opfóres paa Fortegnelsen over uberigtigede Boer, ind
til hele Afgiften cr berigtiget. Det samme nælder i andre Tilfælde, i hvilke Arveafgiften 
ikke straks berigtiges af samtlige afgiftspligtige Midler, f. Eks. paa Grund af Reglen 
i Anordningens § 15, for saa vidt de afgiftspligtige Midler ikke er indsatte i 
Overformynderiet. Med Hensyn lil Midler, der indsættes í Overformynderiet, bor 
der gives delle Meddelelse om, Í hvilket Omfang Arveafgiften er berigtiget. Skifte- 
forvalleren har i alle heromhandlede Tilfælde at drage Omsorg for, at resterende 
Afgiítsbelob berigtiges, efterhaanden -som de forfalder. Til Brug ved Afgiftsbereg
ningen kan Skifteforvalteren afkræve afdode: Arvinger alle de Oplysninger, hvoraf 
disse maatte være i Besiddelse ,og som kan have Betydning for Sagen, ligesom han, 
naar saadant skonnes formaalstjenligt, kan indhente Oplysninger hos alle Embeds- 
mænd og andre offentlige Myndigheder, derunder Skatteligningsmyndigheder, samt 
Be-ityrelser for Banker, Forsikringsselskaber, Aktieselskaber, Kreditforeninger, Spare
kasser o. desl., jfr. Anordningens § 36. Har Skifteforvalteren Formodning om, at 
afdode har ydet nogen Forskud eller Forstrækninger eller har indgaaet Over- 
enskom-ter eller foretaget Ovedraaelser, der medforer Pligt til Erlæggelse af Arve- 
ufgift, kan han derhos afkræve den eller dem, til Fordel for hvem de afgiftsplig- 
tige Dispositioner formodes trufne, en skriftlig Erklæring angauende det pnagælden-
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de Forhold, Vægrer nogen sig ved at meddele de aí Skiíteforvalteren begærede Op
lysninger eller Erklæringer, eller kommer det til Skifteíorvallerens Kundskab, at 
nogen har gjort sig skyldig i et Forhold, der kan paadrage Ansvar efter Anordnin
gens §§ 3 7  og 38, eller at nogen af de i Anordningens § 35 omhandlede Embeds 
mænd eller Institutioner har undladt de sammesleds foreskrevne Indberetninger, 
har Skifteforvaltereí! ai forelægge Sagen for Juslitsminsteriel; til delte har Skifte
forvalteren ligeledes at gore Indstilling, naar der i Tilfælde, hvor det paahviler 
ham at beregne Afgiften, fremsættes Begæring om nogen af de Afgiftsnedsættel
ser eller andre Begunstigelser, som Ministeriet er bemyndiget til at meddele, og 
endelig, naar det iovrigt synes rettest at indhente Ministeriets Afgorelse med Hen
syn til Sporgsmaal vedrorende Afgiftsberegningen, Skifteíorvallerens Henvendelse 
lil Justitsministeriet indsendes gennem Færo Amt, Aí Justitsministeriet er der fast
sat Skemaer for de Arveanmeldelser, som ifolge Anordningen skal indgives af selv- 
skiftende Arvinger, samt for Arveanmeldelser i forskellige andre Tilfælde; disse 
Skemaer bliver af Skifteforvalteren uden Betaling at udlevere til de anmeldelses- 
pligtige i det Omfang, hvori det aí Skiíteíorvalleren anses fornodent. Naar Arve
anmeldelsen paa Grund af Boets Vidtloítighed eller andre særlige Forhold ikke er 
afgiven ved Udfyldning aí det foreskrevne Skema, maa Skiteforvalteren paase. at 
Anmeldelsen dog indeholder alle de i Skemael forlangle Oplysninger og i del hele 
er affattet i Overensstemmelse med de deri givne Anvisninger,

B. Særlige Bestemmelser. / .  Vedrorende Boer, der beiutndles a f Testaments- 
eksekulorer.

Naar et Dodsbo behandles af Testamentseksekutorer, skal disse i Overens
stemmelse med de under A . fremstillede Regler drage Omsorg for, at Afgiften berigti- 
ges saavel al afdodes Efterladenskaber som af de ovrige fra ham hidrorende E r
hvervelser. Af den beregnede Arveafgift indbetales ved Skiítels Slutning den Stats
kassen i Henhold lil Anordningens § 13 tilfaldende Andel til Færoernes Jordebogs- 
kasse og den Færo Amts Fattigkasse tilfaldende Andel til Fattigkassens Kas
serer, hvoreíler Eksekutorerne tilstiller Færoernes Sorenskriveris Skifteret Under
retning om den skele Indbetaling tillige med en Afskrift af Afgiftsberegningen og 
de ovennævnte Kassers Prima-Kvittering. Saafremt Afgiften ikke er endelig berig- 
liget af samllige de afgiflspligtige Midler, optager Skiíteíorvalleren Boet paa sin 
Liste over uberigtigede Boer og drager Omsorg for, at de resterende Afgiflsbelob 
berigliges, efíerhaanden som de forfalder, for saa vidt ikke en Reassumtion aí Boet 
med fornyet Behandling ved Testamentseksekutorer finder Sled. Eksekutorerne har 
derhos paa samme Maade som den ordinære Skífleforvaller at soge tilvejebragt Op
lysning om, hvorvidt den Persons Diid, hvis Bo de behandler, har givet Anled
ning til afgiflspligtige Erhvervelser af den i Anordningens § 23 , 2, Stk. omhand
lede Art, og i bekræftende Fald at tilstille den Skifteforvalter, under hvis Juris
diktion det Bo henhorer, hvorfra de afgiflspligtige Midler hidrorer, eller til hvem 
Anmeldelse angaaende den afgiflspligtige Erhvervelse i Medfor af Anordningens 
§ 28 vi! være at indgive, de af dem tilvejebragte Oplysninger, Kan et af Tesla- 
menlseksekutorer behandlet Bo ikke sluttes inden 2 A ar efter Dodsfaldel eller, for 
saa vidt det maatte være under Behandling den 1. Januar 1922, inden to Aar efler 
delle Tidspun'kl, har Eksekutorerne inden Udlobet af den nævnte Frist at gore 
Indberelning til Skifterellen med Oplysning om Grunden dertil, hvilken Indberet
ning skal gentages aarlig, saalænge Udsættelsen varer. Undlader Eksekutorerne at 
fremkomme med de ommeldte Indberetninger, eller findes de meddelte Oplysnin
ger ufyldestgorende, bliver Sagen at forelægge Justitsministeriet, til hvilket der 
ligeledes bliver at gore Indberetning i alle Tilfælde, hvor Udsætlelsen overskrider
4  Aar, idet Skifleforvalleren da straks efter Udlobet af de I- A ar til Ministeriel ind
sender de fra Eksekutorerne indsendte indberetninger tillige med sin Erklæring 
om ,hvorvidt Udsættelsen menes fyldestgorende begrundel.

11. V edrorendc Boer, der behandles a f selvskiflende Årvinger, Naar en afdod Per
sons Bo overlages af eller overgives hans Arvinger lil prival Skifte, har Skiftefor-
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valleren al udlevere Arvingerne eller den, der er optruadl paa deres Vegne, et Skema 
lil den Arveanmeldelse, som i Medfor af Anordningens § 26 vil være al indgive, 
samt henlede vedkommendes Opmærksomhed paa det Ansvar, som Arvingerne paa- 
drager sig ved al oversidde den for Arveanmcldelsens Indeivebe foreskrevne Frist 
eller ved al indgive urigtig Arveanmeldelse, ligesom han, naar det skonnes forno- 
denl, bor give Arvingerne en passende Vejledning til Skemaets Udfyldning. * de 
í §§ 77 og 78 i Skifteloven, jfr. Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876, omhandlede 
Boer kan Afgiftsberegningen dog, uden at særlig Arveanmeldelse indgives, fore
tages paa Grundlag aí den sammesteds ommeldte Opgórel^e af Boel, naar dennes 
Rigtighed atlesleres af samtlige anmeldelsespligtige. Indkommer Arveanmeldelsen ikke 
i relle Tid, bor Skifteforvalteren minde Arvingerne om dens Indsendelse, der 
snafremt den derefter ikke fremkommer, gore Indstilling til Færo Amt om, at Arve- 
anmeldelsens Indgivelse fremtvinges ved Paalæg af Dagboder. Naar Arveanmel- 
delsen indkommer, har Skifteforvalteren al gennemgaa den, og for saa vidt den 
findes ufyldestgorende, f. Eks. fordi den ikke er underskrevet af samtlige anmel 
delsespligfige (jfr. Anordningens § 27), eller fordi Anmeldelsesskemaet er uriptipl 
udfyldt, al soge de begaaede Fejl retlede ved Henvendelse til Arvingerne eller den 
af dem udpegede Repræsentant, om fornodent ved Udfyldelse af et nyt Skema. 
Mener Skifteforvalleren, at Arvingerne paa Grund af Anmeldelsehs mangelfulde Ind 
hold har paadraget sig Ansvar efter Anordningens § 30, 1. Stk,, bor Skifteíorval- 
teren derom gore Indstilling til Justitsministeriet. Skifteforvalteren bor derhos saa 
vidt muligt siige at kontrollere de af Arvingerne meddelte Oplysninger, og, for saa 
vidt de findes fejlagtige eller ufuldstændige, foranledige dem berigtigede eller sup 
plerede, i hvilken Henseende han særlig bor have sin Opmærksomhed henvendt paa 
om Anmeldelsen indeholder fyldestgorende Oplysning angaaende de i Anordningens 
§ 4 . e., § 5 og eventuelt S 14 omhandlede Forhold. Naar de fornodne Oplysninger 
er tilvejebragte, har Skifleforvalteren snarest muligt al foretage Afgiftsberegnin
gen, der saavidt muligt bor paafðres selve Arveanmeldelsen, hvorefter han tilstiller 
Arvingerne eller den af disse udpegede Repræsentant en Afskrift af Beregningen 
paa saadan Maade, at Beviset for Modtagelsen og Tidspunktet for denne sikres. 
Hertil kan de trykte Skemaer benyttes, saaledes at der sendes vedkommende en 
Afskrift af den indgivne Arveanmeldelse med paategnet Afgiftsberegning, Afgifts
beregningen bor indeholde en specificeret Opgorelse over, hvorledes Afgiften er 
beregnet for hver enkelt afgiftspligtig Persons Vedkommende, saaledes al der navn
lig, naar det ufgiftspligtige Belob ikke umiddelbart fremguar af Arveanmeldelsen, 
gores Rede for, hvorledes Belobet er udregnel. E r Afgiftsberegningen helt eller del
vis bygget paa andre Oplysninger end de i Anmeldelsen indeholdte, bor Skiflefor
valteren, naar Begæring derom fremsættes, give de afgi fispligtige Lejlighed til at 
giire sig bekendt med disse Oplysninger, Om Afgiftsberegningernes Affattelse hen
vises iovrigt til Skaltedeparlcmenlets Cirkulære af 16. Marts 1909, Min. Tid, A, 
Nr, 86, Fremkommer der fra nogen af dc ufgiftspligtige Besværing over den af 
Skifteforvalteren foretagne Afgiftsberegning, bliver Sagen at forelægge Justitsmini
steriet. Ved Besværingens Fremsendelse saavel som naar en saadan af Ju 
stitsministeriet tilstilles ham til Erklæring, har Skifteforvalleren at udtale sig an
gaaende de Punkter i Afgiftsberegningen, hvorover Besværing er fort, samt at ved
lægge de Aktstykker og meddele de Oplysninger, hvoraf han er i Besiddelse, og 
som maatte huve Betydning for Sagens Afgorelse, ligesom han, naar Begæring derom 
fremsættes, biir siige at tilvejebringe alle saadanne Oplysninger eller Erklæringer, 
som af Ministeriel maatte formenes nodvendige eller onskelige ved Sagens Behand
ling. Gaar Ministeriets Resolulion ud paa, at Skifteforvnlternes Afgiftsberegning i 
det hele stadfæstes, tilstiller Skifteforvalleren Klageren eller Klagerne og Arvinger
nes Repræsentant en kort Meddelelse herom. Gaar Ministeriets Resolution ud paa, 
at den af Skifteforvalleren foretagne Afgiftsberegning helt eller delvis skal ændres, 
foretager Skifteforvalteren en ny Afgiftsberegning, der paa samme Maade som den 
forsle Afgiftsberegning bliver at tilstille Arvingernes Repræsentant, ligesom der bli-
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ver aí meddele Klagerne Underretning om Ministeriets Afgorelse og den i Henhold 
hertil ændrede Afgiftsberegnings Udfald. Fremkommer der derefter fra nogen af 
Parterne Begæring om Sagens Afgorelse ved Rettergang, har Skifteforvaltercn at 
indsende denne Begæring tillige med samtlige Sagen vedrorende Aktstykker til Justits
ministeriet, der da træffer Foranstaltning til Sags Anlæg. Naar saadan Begæring 
ikke fremkommer, inden Afgiftsberegningen efter Reglerne i Anordningens § 32 er 
bleven upaaankclig, og Skifteforvalteren ikke inden Udliibet af den i Anordnin
gens § 3'1 foreskrevne Frist har modtagel den skyldige Arveafgift, h ar han al droge 
Omsorg for, at de skyldige Belob med paalobne Strafrenter inddrives ved Udpant
ning, hvorved i del hele bliver al forholde efler de hidtil gældende Regler 
med de Ændringer, som íolger af Bestemmelserne i Anordningens § 34 .

/ / / .  Vedrórende Boer, 'der overlages a f  en efterlevende Æ gtefælle íil Hensidden 
i uskiftet Bo. Naar efter en gift Persons Dod Boet overtages af den efterlevende 
Ægtefælle til Hensidden i uskiftet Bo, Itar Skifteforvalleren al tilstille den efter
levende Æglefælle el Skema til den Opgorelse over Boels Aktiver og Passiver, 
som da bliver al indgive. Fremkommer Opgoretsen ikke inden den i Anordningens 
§ 31 , 3. Stk.t foreskrevne Frist, har Skifteforvalteren at minde vedkommende om 
dens Indsendelse, og saafremt den ej heller da fremkommer, at gore Indslilling til 
Færo Amt om, at dens Indgivelse fremtvinges ved Paalæg af Dagboder. Dc ind
komne Opgiirelser bliver at opbevare i Skiíteforvallerens Arkiv til Brug ved Af
giftsberegningen, naar Boet kommer til Skifte.

IV. Vedrorende ufgiftspliglige Erhvervelser, der ikke henharer lil noget paa Fær
oerne skiftet Bo. Alle afgiftspligtige Erhvervelser af de i Anordningens § 1, Litra b, 
c og d saml § 8 ommeldle Arter, der kommer til Skiíteforvallerens Kundskab, og 
med Hensyn til hvilke Arveanmeldelse efter Reglerne i Anordningens § 28 skal 
indgives til ham, bliver at oplage paa Listen over uberigtigede Boer. hvorhos Skifle
forvalteren, naar den paagældende Underretning er tilgaaet ham paa anden Maade 
end ved Meddelelse fra den anmeldelsespligtige Erhverver, eller dennes Medde
lelse ikke er saa udtommende, at Afgiftsberegningen struks paa Grundlag deraf 
kun foretages, tilstiller vedkommende Erhverver el Skema til Afgiftsanmeldelsc samt 
paaser, at detle tilbagesendes ham i udfyldt Sland, alt paa samme Maade som for
an under 11. angivet med Hensyn lil selvskiftende Arvingers Arveanmeldelse. Med 
Hensyn til selve Afgiftsberegningen, mulige Besværinger over samme og Afgiftens 
Indbetaling og Inddrivelse forhotdes ligeledes paa den under II. angivne Maade.

2. Jan . 1922 K. M. SKlt. ANG. JORDEMØDRENES INDBERETNINGER T IL  
SOGN EPRÆ STERN E PAA FÆ RØ ERN E OM BARNEFØDSLER. 1 § 17 i en af 
Justitsministeriet under 1. December f. A, udfærdiget Instruks for alfe til Praksis 
berettigede Jordemodre pua Færoerne er det be^teml. ul de færoske Jordemodre 
inden en Uge efler vedkommende Fodsel skal gore Anmeldelse til den paagæl
dende Sognepræst eller til Præsten ved den anerkendte Menighed udenfor Folke
kirken, til hvilken den fodende borer, om ethvert levendefodt Barn* Fodsel, ved 
hvilken hun hur gjort Tjeneste. Jordemddrenes Fodselsanmeldelser skal, naar de 
ikke afleveres personlig eller ved Bud, fremmendes i lukkede Brevkort, som er paa
trykt en dertil bestemt Formular. Disse Brevkort tilsender Sundhedsstyrelsen Jorde
modrene gennem Kredslægerne.

17. Marts LOV (N R. 86) OM FORANSTALTNINGER MOD SMITSOMME 
SYGDOMMES U D BRED ELSE PAA FÆ R Ø E R N E .>)

lste Afsnit.
1 Den stedlige Ledelse af de i denne Lov omhandlede Foranstaltninger mod smit

somme Sygdommes Udbredelse paahviler Epidemikommissioner.

*) J fr . Bek. 21. August 1922 og of 16. September 1922,
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Sundhedskommissionen eller, for saa vidt en saadan ikke findes, Forstander
skabet er Epidemikommission. Den stedlige Politimyndighed (Landfoged, Syssel
mand, Sognefoged) og Kredslæge tiltræder Sundhedskommissionen (Forstanderska  
bel), naar den virker som Epidemikommission, fbrstnævnte som dens Formand.

Hvor Omstændighederne ikke lilsteder, nt Epidemilcommissionen sammenkaldes 
lil at tage Beslutning, kan fornoden Foranstaltning forelobig træffes af Epidem- 
lægen i Forbindelse med de stedlige Medlemmer af Epidemikommissionen, men 
Sagen skal do snaresl forelægges Kommissionen.

Derhos er Byraad og Forstanderskaber forpligtede til enten selv eller ved Udvalg, 
hvortil Medlemmer tillige kan vælges udenfor Raadel. at bistaa Epidemi-kommis
sionerne og efter deres Anvisning at træffe de fornodne stedlige Foranstallmger.

2 Overtilsynet med samtlige Epidemikommissioner paoihviler Oversundhedskom- 
missionen, der bestaar af Amtmanden som Formand, Amlslægen1) og 3 for 3 Aar 
af Lagtingel \algte Medlemmer.

3 Valgbare til Medlemmer af Kommissionerne og de i § 1, Ide Stykke, nævnte 
kommunale Udvalg er de, der er valgbare til henholdsvis Lagting, Byraad eller 
Forstanderskah. De valgte er forpligtede ti! al modtage de paa dem faldne Valg. 
medmindre de har fyldt det 60de A ar eller er forhindrede ved lovligt, henholds
vis af Lagting. Byraad eller Forstanderskah for gyldig! anset Forfald.

4 Kommissionerne har at fore Protokol over deres Forhandlinger. De ti! P ro
tokoller, Skrivematerialer. Porto og Budlon medgaaende Udgifter afholdes af del 
offentlige.

De kan vedtage, at visse Foranstaltninger under nærmere fastsatte Betingelser 
kan sættes i VærJc af Kommisionens enkelte Medlemmer.

Epidemikommissionerne kan vedtage, al deres Omraade deles i mindre kredse, 
der fordeles mellem de \algte Medlemmer, saaledes al som Begel kun et af disse 
sammen med Formanden og Kredslægen deltager i Beslutningerne. Saadan Deling 
kan dog ikke arn endes med Hensyn ti! de i § 17 omhandlede Foranstaltninger, ej 
heller med Hensyn til Foranstaltninger overfor tilsyneladende sunde Personer, der 
vides eller kan antages at være Spredere aí Smitstof; se ogsaa § 22.

Samtlige Epidemikommissioner er forpligtede lil, saa ofte det forlanges af Over- 
sundhedskommissionen, at indgive Beretning til denne om Sundhedstilstanden i 
deres Virksomhedsomrande og de af dens trufne Foranstaltninger samt i ovrigl lil 
at folge de Anvisninger, som Oversundhedskommissionen meddeler dem.

De kan ti) Dækning af Udgifterne lil de af dem i Medfor af denne Lov trufne 
Foranstaltninger forlange Forskud af den kommunale Kasse, der efter § 33 for
skudsvis har at afholde Udgifterne, mod senere at aflægge behorigl Regnskab.

5  For saa vidt Justitsministeren skulde finde del onskelígt, kan de Forretninger, 
der ifíilsre denne Lov puahviler kredslægen, overdrages til en anden Læge, der, for 
saa vidt Kredslægen ikke er til Siede, optræder som Epidemilæge.

Ved Epidemilæger forstaas i denne Lov de Læger, der er Medlemmer af Epidem i
kommissionen for det paagældende Omraade, jfr, § 1, 2det Stykke, og § 10, idie  
Stykke.

2del Afsnit.
8 Folgende Sygdomme skal al lid være Censland for offentlig Behandling, der 

iværksættes paa det Sled, hvor de konstateres, s Overensstemmelse med de i dette 
Afsnit indeholdte Bestemmelser: Pest. asiatisk Kolera, gul Feber, Blodgang, Plet- 
lyfus (eksanlematisk T yfus), kopper og Spedalskhed »amt Sygdomme, med Hensyn 
til hvilke den fæ roske karanlænelovgivning er sat i Kraft. Æ ndringer heri kan 
ske ved kongelig Anordning.

Andre smitsomme Sygdomme med Undtagelse af Tuberkulose og veneriske Syg
domme, for hvis Behandling de i de særlige Love om disse Sygdomme indeholdte Reg
ler pælder, kan, naar de optræder paa en ondartet Maade eller med en storre Ud

! )  J fr , An. 545 4. Oktolier 191? §  4.
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bredelse eller i ovrigt under Forhold, der kan give særlig Anledning derlil, uf 
Oversundhedskommissionen erklæres for at være Genstand for offentlig Behandling. 
Saa snart Kredslægen skonner, at saadanne Forhold foreligger, paahviler det 
ham at gore Indstilling til Formanden for Oversundhedskommissionen om, at 
offentlig Behandling iværksættes. Under særlige Forhold kan en saadan Beslut
ning tages af Justitsministeren.

Sao snart Kredslægen har gjort Indstilling om, al en Sygdom skn! tages under 
offentlig Behandling, skal Epidemikommissionen i Tilfælde, hvor Sygdommen op
træder under Forhold, der gor ojeblikkelige Foranstaltninger fornodne til Forhindring 
af Smittens Udbredelse i videre Kredse, være berettiget til forelðbig at sætte de 
for den offentlige Behandling gældende Isolations- og Desinlektionsíorskriííer i 
Kraft, indtil der foreligger Beslutning fra Oversundhedskommissionen,

7 Naar Omstændighederne gor det antageligt, at der foreligger et Tilfælde af 
en af de Sygdomme, der altid er eller kan blive Genstand for offentlig Behand
ling, kan Épidemikommissionen foranstalte foretaget saadanne Undersogelser af 
bakteriologisk eller lignende Art, som er nodvendigc for med Sikkerhed at fastslaa 
Sygdommens Natur eller for at afgore om tilsyneladende sunde Personer er Spre
dere af Smitstof. Dog skal Epidemikommissionen i sidste Tilfælde, forend noget 
Skridt foretages, indhente 0 versundhedskommissionens Billigelse, Det er i de oven
nævnte Tilfælde de paagældende Personers Pligt at give Undersogerne Lejlighed 
til at erholde det for Undersøgelsen nodvendige Materiale. 1 fornodent Fald kan de 
indlægges til Observation i et dertil egnet Lokale.

Ligeledes kan Kommissionen, naar Omstændighederne gor det antageligt, at et 
Dodsfald skyldes en af de nævnte Sygdomme, saafreml det anses for nodvendigt ti! 
Afgorelse af Sporgsmaalet om, hvorvidt offentlig Behandling skal indtræde, paa
byde, at Undersogelsen af enkelte Dele af Liget, eventuelt Obduktion af samme, 
skal finde Sted. Til Foretagelse af saadanne Obduktioner skal Adgang kunne fordres 
lil Sygehuses Ligstuer.

E rfarer en Epidemilæge enten ved Angivelse eller paa anden Maade, al der 
haves Mistanke om. at en af de i § 6 nævnt Sygdomme ,som er eller kan blive 
Genstand for offentlig Behandling, er optraadt i et Hjem, uden at der er sogt Læge
hjælp, paahviler det ham al undersoge Sagen, eventuelt ved et Sygebesog, og fore
tage det fornodne til Sygdommens Bekæmpelse.

8 Saa simrl et Tilfælde af nogen af de i § 0 . Iste Stykke, nævnte Sygdomme 
forefalder, skal vedkommende Epidemikommission gore Indberelning derom til 
Oversundhedskommissionen.

Saa snart nogen Sygdom, der i Henhold til § 6, Isle Stykke, er Genstand for 
offentlig Behandling, optræder paa en saadan Maade. al Udbrud af en Epidemi 
kan befrygtes, saavel som naar Beslutning om offentlig Behandling af nogen anden 
Sygdom foreligger efter § 6, 2det Stykke, skal vedkommende Epidemikommission 
udstede offentlig Bekendtgorelse derom og sorge for, al denne paa hensigtsmæssig 
Maade bringes til almindelig Kundskab for det paagældende Omraade, der nær
mere angives i Bekendtgørelsen,

N aar offentlig Behandling, om hvilken Bekendtgorelse sauledes er udstedt, op
horer, udsteder Epidemikommissionen ligeledes offentlig Bekendtgorelse derom,

9 N aar særlige Omstændigheder gor del onskeligt, skal Justitsministeren kunne 
paabyde Afspærring af det af Sygdommen angrebne Distrikt, saaledes ut alt Sam
kvem mellem detle og Omgivelserne afskæres, dog kun i saadant Omfang, som me
nes fornodent for at hindre Smittens videre Udbredelse. Vedkommende Politi
myndighed kan imidlertid i særdeles paatrængende Tilfælde tilstede Undtagelser 
fra denne Afspærring, og lian paabyder da de Forsigtighedsregler, der bliver ai 
iagttage, bl. a. í Retning af behorig Desinfektion,

10 Oversundhedskommissionen har, saa snart en af de i § 6 , Iste Slykke, om 
meldte Sygdomme viser sig noget Sted indenfor Kommissionens Virksomhedsom- 
raade eller saa nær derved, at Fare for dens Udbredelse efter Kommissionens Skon
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er lil Stede, samt naar en anden smitsom Sygdom sættes under offentlig Behand
ling paa de unforte Steder, at drage Omsorg for, al der, for saa vidt den offent
lige Behandling af Sygdommen ikke knn overkommes af Embedslægen, eller det 
iovrigt lil Bekæmpelse af Sygdommen eller lil Formindskelse af Udgiften derved 
findes hensigtsmæssigt, antages del fornodne Antal Læger til under Embedslægens 
Overtilsyn, der dog ikke omfatter Sygebehandlingen, al overlage den offentlige Be
handling paa el af Kommissionen nærmere faslsal Omroadc, hvorom Bekendt
gørelse udfærdiges og paa hensiglsmæssig Maade bringes til almindelig Kund
skab.

Enhver Læge .hvem den offentlige Behandling paahviler, skal saavidt muligl 
behandle elhverl Tilfælde af den paagaddende Sygdom, i livilkel lians Hjælp be
gæres.

Hvor Forholdene giir det onskeligl, kan Epidemikommissionen med Justitsmi
nisterens Billigelse ved Siden af Embedslægen optage den eller de Læger, der er an
taget til at udfore den offentlige Behandling, som Medlemmer af Kommissionen for 
det Omraades Vedkommende, for hvilket den paagældende er antaget, med Stemme
ret dog kun, naar Embedslægen ikke er til Stede. Med Hensyn lil Udforelsen af 
Kommissionens Beslutninger Iræder en saaledes oplagen Læge for sit Omraade 
hell i Embedslægens Funktion og forer saaledes i de Tilfælde, hvor Behandlingen 
sker ved en anden Læge, Overtilsynet med, at de af denne foreskrevne Foranstalt
ninger til Tilfældenes Isolation og den behorige Desinfektion er íyldestgorende og 
udfores i lilslrækkeligl Omfang.

11 ISaar en Sygdom i Medfor aí § 6 tages under offenllig Behandling, skal Epi
demikommissionen derhos om fornodent tilvejebringe et eller efter Omstændig
hederne ílerc passende isolerede Lokaler der forsynes med behorigl Udslyr. Lo
kalerne tilvejebringes ved Benyttelse af offentlige Bygninger, derunder indbefattet 
Epidemihuse, ved Opfórelse af Barakker eller Telte eller ved Leje af privat Ejen
dom. Kan de fornodne Lokaler ikke tilvejebringes puu nogen aí de ovennævnte 
Maader, kan Kommissionen kræve saavel offentlige som private Lokaler stillet til 
Raadighed mod Erstatning til alle vedkommende og under slbrst mulig Hensyn
tagen til, at Beboerne saa lidl ôn> muligt forstyrres i deres Erhverv. Skolebygninger 
maa i alle Tilfælde kun benyttes, naar Skolegangen af Hensyn til Farsolen er bort
faldet eller midlertidig er henlagt til anden Skolebygning, i Landkommuner der
hos kun, naar andel passende Lokale ikke kan tilvejebringes.

Kommissionen har derhos at droge Omsorg for, al den til de syges Behandling 
fornodne Betjening af Sygeplejere og de udelukkende til de syges Transport be
stemte Befordringsmidler haves til Raadighed i tilstrækkeligt Antal, saml al der, for 
saa vidt Lighuse ikke findes paa Kirkegaurdene. tilvejebringes de til Hensættelse 
af Lig fornodne isoleret beliggende Lokaler.

12 Enhver, der ved eller har Anledning lil at formode, al et i hans Husstand 
forekommende Sygdomstilfælde horer til de i § 6, Is le  Slykke, nævnle Sygdomme 
eller lil en Sygdom, der ifolge udstedt Bekendtiiorelse i Henhold lil § 6, 2det Stykke, 
er tugel under offentlig Behandling, skal uopholdelig anmelde det til Politiet (Land 
fogden, Sysselmanden. Sognefogden). Til Husslanden henregnes ogsaa tilrejsende, 
logerende og Pensionærer. For saadanne Personers Vedkommende, hvem der er 
anvisl Ivunget Ophold noget Sted, og ved Sygdomstilfælde, som opslaar i Skibe, 
som har erholdl Sumkvemspas, Sygehuse, offentlige Sliftelser og lignende Anstalter, 
paahviler Anmeldelsespligten Skibsíoreren ofi Bestyreren af den paagældende An- 
slall eller den, der nærmest forer Befalingen i samme. Det paahviler enhver, der 
ved, at el bestemt Tilfælde a f Sygdommen ikke er anmeldt, uopholdelig at gore 
Anmeldelse derom tíi Politiet.

Polilíet har straks efter at have modtaget en saadan Anmeldelse dels al under
rette Epidemikommissionen eller den Læge, Kommi^ionen for saadanne Tilfælde 
hor givel Anvisning paa, derom, for al fornodne Foranstaltninger mod Smiltens
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Udbredelse kan blive, truffet, og dels, for saa vidt en Læge ikke er tilkaldt, at sbrpe 
for en saadans Tilstcdekomst.

13 En'hver Læge skal, naar ban kaldes lil eller faar en syg under Behandling, 
som lider af nogen af de Sygdomme, der ifolge § 6, lsle Stykke, altid er Gen 
stand for offentlig Behandling, »Iraks anmelde del lil EpidemiSægen og Sund
hedsstyrelsen .selv om Tilfældet har en mild eller ikke fuldi udpræget (abortivi 
Form. Anmeldelsen, der skal indeholde nójagtig Benævnelse af Sygdommen samt 
Meddelelse om Patientens Na\n, Alder, Stilling, Bopa;! og ovrige Forhold, der 
kan være aí Belydning, skal gentages for hverl nyt forekommende Tilfælde.

Epidemilægen skal atter underrette Epidemikommissiotien om de modtagne An 
meldelser.

Det paahviler enhver Læge. som koldes Lil el Tilfælde nf de Sygdomme der efler 
§ 6 er eller kan blive Genstand for offentlig Behandling, eller faar et íaadant Til 
fælde under Behandling, at give den åyges Omgivelser Anvisning paa de Foran
staltninger, som det vil være hensigtsmæssigt at træffe lil Forhindring af Smittes 
Udbredelse, Folges saadan Anvisning ikke, skal den behandlende Læge anmelde 
dette til Epidemilægen.

14 Epidemikommissionen paaser, al enhver, som lider af en under offentlig Be
handling værende Sygdom, isoleres saaledes, at Smitte kan forebygge-.; hvis saadan 
I olotion ikke sker eller ikke kan ske paa fyldeslgorende Maade i vedkommende
Bolig, kan Kommissionen paabyde, al den paagældende indlægges i et aí de lil 
Raadighed for SygdomsomraadeL i saadanne Tilfælde stillede Sygehuse eller i et 
af de i § 11 omhandlede Lokaler, hvor der ydes behiirigt Lægetilsyn og Forplejning, 
hvor Patienten ikke maa hove Forbindelse med Omverdenen paa anden Maade, end 
Kommissionen tillader, og hvor Patienten er forpligtet tit at blive, indtil Kommissio
nen mener, al denne uden Fare for Smitlens Udbredelse kan flyttes eiler udskrives, 
eventuelt med Paabud efter & 16,

Denne Bestemmelse kan ogsaa anvendes til Iagttagelse af tvivlsomme Tilfælde.
Ved Flytning bor det paa^es, al denne ske: paa den for Patienten omhyggeligsle 

Maade, som er forenelig med Hensynet til al forebygge Smitte.
15 Dersom Flytning af Patienten ikke kan ske eller ikke sker, fordi denne iso

leres fuldstændig i sin Bolig, paahviler det Kommissionen ut paase, at det fornodne 
i Henseende til Patientens Isolation og Forebyggelse af Smittens Udbredelse iagttages, 
og i den Hensigt kan det af Kommissionen paabydes, at Indgangen til den paagæl
dende Beboelseslejlighed eller det paagældende Hus forsynes med Paaskrift »Smit
som Sygdom«, eller at Adgangen til samme formenes cnlner, der ikke har Epi
demikommissionens Tilladelse. Adgang-formening kan i fornodent Fald gennein- 
íores ved Afspærring. Kommissionen kan, hvor den finder Anledning dertil, seK 
overtage Gennemforelsen aí de fornodne Foranstaltninger, Saavel Patienlen som 
alle vedkommende er forpligtede til nt efterkomme de Paabud, der i saa Hense
ende gives af den behandlende Læge eiler af Kommissionen, Patienten moa i saa 
Fald ikke flyttes til et andet Hus uden skriftligt Samtykke fra Epidcmilægen.

Uformuende Forældres Bíirn skal saa vidl muligt, hvis Forældrene onsker del, saa 
længe Sygdommen eller Smittefaren varer i deres Hjem, anbringes i Pleje efter de 
derom gældende Lovbestemmelser paa offenllig Bekostning, uden al de dermed 
forbundne Omkostninger betrugtes som Fallighjælp for Forældrene.

16 Del pau'hviler saavel den, der cr eller antages at være angrebel aí den paa
gældende Sygdom, som enhver, der maa antages at være smilteforende, og hvem del 
derfor af den behandlende Læge eller af Kommissionen paabydes nt underkaste sig 
Rensnings- eller Desínfektionsforanstaltninger for Person eller Genstande samt at 
iagttage andre Forsigtigbedsfornnstaltnínger, ntije ut efterkomme de saaledes givne 
Paabud.

Det kan af Epidemikommissionen paalægges Personer, hvis Gerning medforer 
Fare for Smittens Udbredelse, naar Sygdommen oplræder i deres Husstand, eller 
naar de af andre Grunde vides at være eller maa antages al være smitteforende, ikke
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at forlsælte deres Gerning, for de ved behorig Lægeattest "odl;'or, al de ikke ban 
antages at udbrede Smitte. Attenerne kan forlanges udfærdiget af E[) i dem s tægen uden 
Betaling. Efterkommes Paalæggel ikke, kan den paa;.:a:tdende i forníident Fald for- 
anlediges indlagt til Observation i et dertil egnet Lokale.

Den, hvem Paabud gives i Medfor af dene Paragraf, er berettiget til Erstatning for 
det derved foraarsagede Tab..

Saafremt en Person, der vides at være smillefórende, flytler til en anden Læge
kreds, skal vedkommende give Kredslægen i den Lægekreds, der fraflyttes, Under
retning herom. De?uden skal Kredslægen stedse, saa \idt muligt, holde sig under- 
reliet om, hvor en saadan Person har Bolig, og, naar han erfarer, at vedkommende 
flytter ti! anden Læsekreds, give Kred-lægen i den Lægekreds, hvortil han flytler, 
Meddelelse derom.

Hvor Epidemikommissionen finder del nodvendigt, kan den paabyde Personer 
i del Omraade, hvor en Sygdom er under offentlig Behandling, eller i Dele af dette 
al lade sig genindpode med Kokopper. Om Indpodning med Kokopper gælder iovrigt 
de særlige herom i Lovgivningen indeholdte Bestemmelser.

17 Uden særlig Bemyndigelse, men med Forpligtelse til slraks derom at gore 
Indberetning til Kommissionen foranslaller Epidemilægen, at Lokaler, Beboelses 
lejligheder. Huse, Skibsrum og Skibe, i hvilke Personer, som lider af Sygdom
men eller er smitteforende, ‘har haft varigt Ophold, desinficeres Í fornodent Om
fang. Epidemikommissionen kan paabyde, at ogsaa saadanne Lokaler m. v., i 
hvilke de nævnte Personer har haft blot midlertidigt Ophold, desinficeres. Kom
missionen kan endvidere paalægge Beboere og Brusere aí saadanne Lokaler m. v. 
at flytte ud, kræve Lokaliteterne rensede saml paabyde, al de skal staa ubenyttede, 
indtil det liílades atter at ta«?e dem i Brug, alt mod Erstatning til dem, som derved 
lider Tab. Den kan derved ogsaa træffe de Foranstaltninger, som skonnes fornodne til 
Smittens Bekæmpelse, f. Eks. 1 dryddelse af Rolter og Mus.

H\or slette A'flobsíorhold, daarlig Drikkevandsforsyning og lignende Forhold 
med ganske overvejende Sandsynlighed maa antages at foraarsage Udbredelse af 
Smilte, kan Kommissionen træffe saadanne Foranstaltninger, som skonnes paatræn
gende nodvendige til forelóbig Afhjælpning heraf.

18 Del er forbudt lil Befordring af Patienter, som lider af en Sygdom, der er 
under offentlig Behandling, al benyile Passagerskibe og lignende Befordringsmid
ler. medmindre de for saadan BenytleLe foreskrevne Regler iagttages. Ej heller 
maa der udenfor Nodslilfælde til saadan Befordring anvendes andre lil offentlig 
Personbefordring be;lemte Befordringsmidler, og for saa vidl saadan Anvendelse 
har fundet Sted, ska! del af den, som har foranlediget Transporten, straks an
meldes lil Politiet, jfr. § 12, 2det Stykke.

19 Befordringsmidler, hvori saadanne Patienter er blevet transporteret, skal renses 
og desinficeres i det Omfang, Kommissionen bestemmer, og maa ikke benyttes 
af Peroner, der ikke er angrebet af Sygdommen, forinden de er tilstrækkelig ren- 
sel og desinficere!. For den Tid, i hvilken Befordringsmidler som Folge heraf 
unddrasres Personbefordring, der drives som ISæring, ydes der Erstatning.

Linned, Gangklæder og Sengeklæder, Mobler og andre Effekter, der har været 
benyttet af Personer, som lider af Sygdommen eller er smitteforende, kan ligeledes 
underkastes Rensning og Desinfektion og maa kun med den behandlende Læges T il
ladelse og ikke imod Epidemilægen* Forbud ende:? lil Vaskeri eller Reparation, 
sælges, bortgives, udlaanes eller paa anden Maade overlades andre lil Benyttelse 
uden i Forvejen at være behorig desinfieerel.

Hvor Desinfektion af rorlige Gen lande skonnes at være forbundet med ufor
holdsmæssige Ulemper, kan disse af Kommissionen foranstaltes opbrændl eller 
paa anden Maade tilintetgjort, mod al der ydes Ejerne E r tatning. Erstatningen 
kan ogsaa ydes Ejeren af saadanne Ting, naar disse ved Desinfektion har lidt 
væsentlig Skade.

20 E r der í en Ejendom, hvori der er Mejeri eller Mælkehnndel, bosiddende eller
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beskæftiget nogen Person, som tider aí en Sygdom, der er Genstand for offentlig 
Behandling, eller som vides at være Bærer af en saadan Sygdoms Smitstof, kan 
Epidemikommissionen panbyde, al der, indtil Fare for Smittes Udbredelse ved de 
efler Kommissionens Forskrift trufne Foranstaltninger er fjernet, ikke maa ud
leveres Mælk, Valle eller andre Mejeriprodukter fra Mejeriet elier Mælkeh an delen, 
eller at Udleveringen kun maa ske under Iagttagelse af de Forskrifter, som Kom
missionen anser det for nodvendigt at give. Finder Kommissionen del rigtigt, kan 
den forbyde al Levering af Mælk til Mejeriet eller Mælkehondefen fra andre Ejen
domme.

For del Tab, som ved de i Medfor af denne Paragrafs lsle Stykke givne Paa- 
bud paafores Ejeren eller Ejerne af et Mejeri eller en Mælkehandel, saml de P er
soner, der leverer Mælk lil Mejeriet eller Mælkehandelen, ydes der Erstatning 
lil vedkommende.

Ligeledes kan det forbydes al bortfore Mælk fru Ejendomme, hvori den paa
gældende Sygdom er udbrudt, eller hvor smitteforende Personer findes, indtil 
fornodne Foranstaltninger er Iruffet lil Fjernelse af Faren for Smittes Udbredelse. 
Forsaavidt Forbudet maatte paofore vedkommende íikonomisk Tab, ydes der E r
statning.

Naar der haves grundel Mistanke om, at forekommende Sygdomstilfælde af den 
omhandlede Art skyldes Smitte ved Mælk. som er indfort fra en Ejendorr der 
ligger udenfor Kommissionens Virksomhedsomraade, kon Kommissionen forelobig 
forbyde Indforsel af Mælk fra denne Ejendom imod ot yde Erstatning lii ved
kommende for del derved lidte Tab. Om den i sao Henseende trufne Foranstalt
ning skal Underretning straks meddeles til Kommissionen for del Sted. hvor Ejen
dommen er beliggende.

Epidemikommissionen kon overfor Bedrifter .hvorfra andre Levnedsmidler le
veres, naar det skonnes fornodent, give tilsvarende Poabud med Hensyn til de paa
gældende Levnedsmidler som de i denne Paragrafs 1ste Stykke omhandlede, saa
ledes at der ydes Erstatning efter denne Paragrafs 2det Stykke.

21 Naar Sygdommen har vist sig i en Husstand, i hvilken der findes skole- 
sogende Born, skal den behandlende La;ge meddele Skolen Underretning derom; 
de paagældende Born maa ikke benytle Skolen, fiirend de medbringer Lægeattest 
for, at de ikke kan antages at udbrede Smitte.

Forekommer Sygdommen i en Lærers Husstand, vil han have al holde sig borte 
fra Skolen, indtil han har Lægeattest for, at ban ikke kon antages at medbringe 
Smitte.

Attesterne kan forlanges udfærdiget af Epídemilægen uden Betaling.

22 I de Kommuner, t hvilke Sygdommen optræder, samt i Nabokommunerne 
kan den samlede Epidemikommission forbyde Ligfolger og Afholdelse af offent
lige Miider samt Forlystelser, ved hvilke mange Personer samles i samme Rum.

I samme Kommuner kan Epidemikommissionen lukke offentlige og private Sko
ler; under særlige Forhold kan Skolekommissionen forelobig lukke en Skole, men 
skal í saa Fald uopholdelig give Meddelelse herom lil Epidemikommissionen, der da 
lager Bestemmelse om, hvorvidt og i hvilkel Omfang denne Foranstaltning skal 
opretholdes. Holdes et privat Skolelokale efter Epidemikommissionens Forlangende 
lukket i saa lang Tid, at der derved er forvoldt Ejeren eller Brugeren paaviseligt 
Indtægtstab, vil der kunne ydes Erstatning herfor. Epidemikommissionen kan lige
ledes lukke Asyler, Vuggestuer og lignende.

23 Naar en Sygdom i Henhold lil nærværende Lov har været under offentlig 
Behandling i en Kredslæges Embedsomraade, skal hun under Medvirkning af den 
eller de i Medfor af § 10 til Sygdommens Behandling særligt anlagne Læger ud
arbejde og snarest muligt efler den offentlige Behandlings Ophor gennem Amts- 
lægen tilstille Sundhedsstyrelsen en nojagtig og fuldstændig Beretning om Sygdom
men fra dens forste Optræden i vedkommende Om rande tit dens Ophiir.
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3dic Afsnit,
24 Enhver Læge skal maanedlig til vedkommende Kredslæge indsende en Be

retning om de i hans Praksis forekommende Tilfælde af smitsomme Sygdomme. Bc' 
retningen affattes paa dertil af Sundhedsstyrelsen udarbejdede Skemaer, som af denne 
udleveres til Lægerne uden Betaling.

Faar en Læge Tilfælde af tyfoid Feber, Paratyfus, Paradysenteri eller en med 
disse beslægtet Sygdom, Difteri, Skarlagensfeber, Mæslinger, Kighosle, smitsom 
Hjerneryumarvsbelændelse eller akut Bornelamhed under Behandling paa et Tids
punkt, hvori disse Sygdomme ikke optræder mere udbredt indenfor hans Praksís- 
omraade, skal han straks anmelde det for Embedslægen,

N aar det af Sundhedsstyrelsen eller vedkommende Epldemílæge forlanges, er en
delig enhver Læ^re forpligtet til at indgive lignende Anmeldelser om undre epide
miske Sygdomme som de i § 13 omhandlede.

Med Hensyn til Tuberkulose gælder de i de ‘-ærlige Love om denne Sygdom 
indeholdte Regler,

25 Overfor smitsomme Sygdomme, som ikke er laget under offentlig Behand
ling, er Epidemikommisiionen bemyndiget lil at anvende Bestemmelserne i §§ 12,
16, 17, lste Stykke, 19 og 20.

For saa vidt Kommissionen bringer de i § 16, 2det Stykke, og § 20 givne Be
stemmelser lil Anvendelse, bor Ydelsen af den den nævnte Erstatning i Almindelighed 
gores afhængig af, at den eller de sygé fjernes fra de Forhold, so mgor vedkom
mende smittefarlig, eller al disse Forhold bringes til at ophore.

Det paahviler Kommissionen at paase, at der sker fornoden Desinfektion af Lin
ned, Gangklæder op Senpelój, som maa antages at være befængt med Fnal.

Kommissionen kan, hvor Forholdene paakræver del, særlig i Landdistrikter, 
under nærmere angivne Betingelser bemyndige saavel Epidemilægen som andre 
Læger ti! paa Kommissionens Vegne at paabyde og foranstalte iværksat de i denne 
Paragraf nævnle Desinfektioner jfr. § 17, 2del Punklum, og § 19, mod straks at 
gore Indberetning derom lil Kommissionen.

20 Forskrifterne i § 18 finder ogsaa Anvendelse udenfor offentlig Behandling 
med Hensyn til Personer, som lider af tyfoid Feber, Paratyfus, Paradysenteri eller 
en med disse beslæglet Sygdom, Difleri, Skarlagensfeber, smitsom Hjernerygmarvs- 
betændelse eller akut Bornelamhed i dennes akule Stadium.

27  Forskrifterne i § 21 finder ogsaa Anvendelse udenfor offentlig Behandling 
saavel paa skolesogende Bom som paa Lærere, naar der i den paagældende Hus
stand har vist sig en af de i § 26  nævnle Sygdomme, Epidemikommissionen kan 
anordne, at Forskrifterne ogsau skal gælde for andre, nærmere angivne, smitsomme 
Sygdomme. For saa vidt Sygdommens Udbredelse eller andre Forhold gor del 
nodvendigt, kommer Forskrifterne i § 10, lste Stykke, til Anvendelse.

Epidemikommissionen er bemyndiget til at lukke en offentlig eller privat Skole, 
saa længe en af de ommeldle Sygdomme eller Kighosle eller Mæslinger optræder en
ten hos en i Skolebygningen boende Person eller hos et storre Antal af Skolens 
Elever. En tilsvarende Beføjelse lil under særlige Forhold al lukke en Skole som 
den, der ved § 22, 2det Stykke, er givet Skolekommissionen, tilkommer ogsaa 
denne i det her omhandlede Tilfælde. ISaar en af disse Sygdomme optræder hos 
en i Skolebygningen boende Person, er Epidemikommissionen derhos bemyndiget til 
at bringe Bestemmelserne i § 11 lil Anvendelse, saaledes at den paa gældende ind
lægges paa Sygohus til vederlagsfri Behandling.

28  Personer, som bur dansk Indfodsrel eller i det sidste Aar har haft fast Op
hold her i Landet eller Hyre paa dansk Skib, samt Personer, som er Medlemmer 
af statsanerkendte Sygekasser, og deres Born under 15 Aar, (derunder indbefattet 
Plejeborn, for hvilke der ikke ydes Plejelon) kan, naar de lider af tyfoid Feber, 
Paratyfus, Paradysenleri eller en med disse beslægtet Sygdom, Dífteri, Skarlagens
feber, smitsom Hjernerygm an sbetændelse eller akut Bornelamhed, efter en Læges 
Begæring indlægges lil \ederlagsfri Behandling i de lil Modtagelse af saadanne
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Patienter bestemte kommunale Syge- eiler Epidemilokaler, naar Indlæggelse sker 
straks ved Sygdommens Udbrud, eventuelt saa snart Sygdommens Tilstedeværelse 
konstateres uf en Læsie, paa el senere Stadium af Sygdommen derimod kun, naor 
Indlæggelsen sker efter Epidemikommissionens under Hensyn til de foreliggende Om
stændigheder fremsatte Begasring, Del er dog altid en Betingele for, al Behandlingen 
er vederlagsfri, al Paiienten forbliver paa Sygehuset, indtil hon udskrives af Lægen

i Tilfælde, hvor Indlæggelse er skel efler Epidemikommissionens Paabud i Hen
hold lil § 27 , 2det Stykke í Slutninen, tillige med Kommissionens Godkendelse,

Naar de kommunale Bestyrelser anser det for onskeligl, at Patienter, der lider 
of andre smitsomme Sygdomme end de ovenfor nævnte, poa tilsvarende Betingelser 
fremlidig kan indlægpes til vederlagsfri Behandling paa de kommunale Epidemi
huse, kan der med Justitsministerens Samtykke udfærdiges Regulativer desangaaende.

Adgang lil de i denne Paragraf omhandlede Syge- og Epidemihuse skal allid 
staa aaben for Epidemikommissionen, hvem Sygehustægen er forpligtet li! at meddele 
alle de Oplysninger, den udbeder sig, eller hvis Meddelelse Sundhedsstyrelsen fore
skriver. Regulativerne for de i denne Paragraf omhandlede Syge- og Epidemihuse 
skal godkendes af Justitsministeriet.1)

4de Af snit.
29 Justitsminiseren afgor, hvitke Sygdomme der som smitsomme kan være Gen

stand for Foranstaltninger efler denne Lov,
Justitsministeren kan endvidere give Forskrifter om Forbud mod eller Begræns

ning af lndforsel, Forhandling, UdW ering og Udfiirsel af Smitstof, der stammer fra 
disse Sygdomme, samt om Behandling og Opbevaring af saadanl Smitstof,

Alle Desinfektioner, som sker i Medfor at denne Lov eiler af Paabud, der gives 
i Henhold li) samme, skat forelages i Overensstemmelse med et af Justitsmini
steren udfærdiget Regulaliv af dertil af Epidemikommissionen unlagne Personer.

Justitsministeren kan ved Regulativ give Regler om Belhandling, Ligsyn og Jord- 
íæstelse af Personer, der er dode af smitsom Sygdom, samt tillade, at saadanne 
Lig brændea i Tilfælde, hvor Forholdene gor dette onskeligt.

De af Justitsministeriet under 19. September 1912  udfærdigede Regulativer an- 
gaaende Desinfektion og angaaende Behandling af Lig forbliver gældende, indtil 
nye Regulativer herom gives af Justitsministeren.

30 De Bestemmelser, som i nærværende Lov gives for visse Sygdomme, gælder 
ogsaa for Foranstaltninger, om træffes under fejlagtig Forudsætning om, at en af 
disse Sygdomme foreligger, og for de af saadanne Foranstallninger flydende Ud
gifter.

31 For de Epidemilægen i Medfor af denne Lov paahvilende Forretninger til
kommer der ham, for saa vidt der ikke ved Overtagelsen af Bohandlingen er truffet 
anden særlig Aftale med vedkommende Myndighed, folgende Vederlag:

For et Sygebesog indenfor 1 km fra Lægens Bopæl eller indenfor den sammen
hængende bebyggede Del af den By, i hvilken han bor. 2 Kr. for det forste Beso;: 
i en Husstand og en Krone for hvert af de efterfølgende Besog i samme Husstand, 
for et Sygebesog i storre Afstand 1 Kr. med Tillæg af 1 Kr. for hver fulde 5 km 
ud over 10 km fra Lægens Bopail.

Foretages der paa samme Rejse flere Sygebesog ud over 1 km fra Læpens Bopæl, 
ydes sidstnævle Betaling kun for det fjerneste Sygebesog, for hvert af de andre paa 
samme Rejse foreiagne Sygebesog ydes kun 2  Kr.

Betalingen for et Sygebesog omfatter alle de til samme Hussland horende P er
soner, der samtidig tilses, jfr, § 12. For Sygebesog ombord paa Skibe, i Sygebuse, 
Stiftelser, Fængsler og lignende Lokaler, hvori for-kellige Perroner, der ikke horer 
lil samme Husstand, har Ophold, tilkommer der Lægen for saa vidt ikke anden 
særlig Aftale er truffet, 50 0 .  for hver samme Dag tilset Person, dog at Betalingen

l )  Jfr . Lnv Nr. 76 nf 15. Marts 1939.
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ikke bliver ringere end i Henhold til ovenslanende Regler, For en Konsultation i 
Lægens Hjem tilkommer der hum en Betaling af 1 Kr.

Der tilkommer ikke Ep idem i lægen nogel Vederlag íor Udfærdigelsen af de i §
16, jfr. § 25  og § 21 , jfr, § 27 , omhandlede Attester, hvorimod der tilkommer ham 
Betaling for de derved nodvendiggjorle Sygebesøg eller Konsultationer eífler forun- 
slaaende Regler.

For andre Forretninger ifolge denne Lov, f. Eks, Undersogelser og Obduktioner 
efter §  7, Overtilsyn efíer § 10 og Undersogelser med Hensyn til § 17, 2det 
Stykke, ydes intet Vederlag.

Epidemilægen har, naar han som saadan lil Opfyldelse af de Pligter, denne Lov 
paalægger ham, kaldes ud over 2 km fra sin Bopæl, Ret til Befordringsgodlgorelse 
og Dagpenge efter de for Embedslæger i § 16 i Anordning Nr. 515 af t. Oktober 1919  
om Embedslægevæsenets Ordning paa Færoerne givne Regler,

Samme Ret tilkommer Amtmanden. Politiel (Landfoged, Sysselmand, Sognefo
ged) og de af Lagting, Byraad eller Forstanderskaber valgte Medlemmer af Epidemi
kommissioner og Oversundhedskommissionen, naar de i denne Egenskab foreluger 
Rejser.

32 Det offentlige af'holder foruden de i § 1, 1ste Stykke, nævnte Udgifter og de
i § 31 omhandlede Vederlag m. m„ alle Udgifter

a. ved de Foranstaltninger, der iværksættes af Epidemikommissionerne i Medfiir 
af denne Lov, eller \ed de Paubud, som gives i Henhold lil denne Lovs Bestemmel
ser, derunder ugsaa indbefnllel Foranstaltninger efler § 15, 2del Stykke.

b. ved Cennemftirelsen udenfor Sygehuse eller lignende —  af Bestemmelserne
i del i Henhold lil § 29 gældende Regulativ for Desinfektion, derunder indbefattet 
Udgifter ved Desinfeklionsapparaternes Befordring ti) og fru Desinfektionsstedet 
og Transport af Beklædningsgenstande. Sengeltij m. v. lil Desinfektionsanstall,

e. ved de særlige sundhedsmæssige Foranstaltninger, som paabydes i del efter 
samme Paragraf gaddende Regulativ angaaende Behandling af Lig, og

d. uden al delte i noget Tilfælde betragtes som Futtighjælp, alle Udgifter ved den 
Lægebehandling ved Epidemilægen, Flytning lil Epidemilokale, Kur, Pleje samt 
Forsyning med Medicin, der ydes ved offentlig Behandling af en Sygdom, undlagen 
for sao vidt delle ydes i Hjemmet lil Personer, der efter Kommunalbestyrelsens 
Skon ikke kan anses for uformuende, i hvilkel Fald Udgiften skal refunderes og i 
Mangel af Betaling inddrives ved Udpantning.

Om Slorrelsen af den Erstatning, der tilkommer nogen i Medfór uf denne Lovs 
§§ 11, 16, 17, 19, 20, 22 , 25 og 27, 2det Stykke, har vedkommende Kommission efter 
Forhandling med den skadelidte at gore Indstilling lil 0\ersundhedskommissionen, der 
derputi resolverer i Sagen. Intet Sporgsmaal \edrórende saadan Erstatnings Stor- 
relse kan indbringes for Domstolene, Dog kan den, der cr misfornojel med en ham 
tillagt Erstatning, forlunge dens Storrelse fastsat ved Taksation af 2 uvillige, af Rellen 
udmeldte Mænd. Udgifterne ved Taksationsforretmngen hæres af del offentlige. Saa- 
vel det offenllige som de private, kan forlange Overtaksation, der foretuges af i af 
Rellen udnævnte Mænd. Udgifterne ved Overlaksationen bæres af de private, naar 
de har forlangt Overlaksalion og ved denne Forretning ikke hur opnaaet stðrre 
Erslutning end ved den forsie Forretning, i modsal Fald af del offentlige.

3 3 t )  De i § 32 omhandlede Udgifter med Undtagelse uf Udgifter ved vederlagsfri 
Behandling efler § 27, 2det Stykke i Slutningen, og § 28 udredes forskudsvis af 
Amtsreparlilionsfonden. Af Udgifterne med Fradrag af, hvud der i Medfiir af § 32. 
Isle Stykke i Slutningen, refunderes af private, afholdes Halvdelen uf Statskassen 
og Halvdelen uf Amtsrepurtilionsfonden. Med Hensyn til Personer, der bringes i 
Land som lidende af en Sygdom, der omfattes af den færiiske Karantænelovgivning, 
gælder dog de i denne fastsatte særlige Bestemmelser, og naar ellers Personer, der li

bom ii'ti'lrt'l vod L(i% Nr. 75 uf 15. Marts 1939.
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der uf en under offentlig Behandling værende Sygdom, eller Lig af Personer, der er 
dod af saadan Sygdom, landsættes fra et Fartoj, der er bestemt til udenrigs Sted, har 
Farlojet at afholde de líl de syges Behandling og de dodes Begravelse eller Ligbræn
ding medgaaende Omkostninger, hvis Fartðjels Formaal med at anlobe efler Po- 
liliels Skon antages ut være al landsætte de syge eller dode.

Apotekerregtiinger, hvis Belob Statskassen herefter helt eller delvis udreder, utider- 
gives Revision af en under Sundhedsstyrelsen ansai Medicinalrevisor.

For Refusionen af Udgifterne til offentlig Behandling gælder samme Taksler som 
for vederlagsfri Behandling, jfr. § 31, saafremt Behandlingen foregaar paa Syge
hus.

34 Af Udgifterne lil vederlagsfri Behandling efter § 27 i Slutningen qg § 2tí 
godlgor Slalskassen, saa længe offentlig Behandling ikke er índtraadl, Amtsreparli- 
lionsfonden de tre Fjerdedele, saaledes at Udgiflen pr. Sygedag beregnes efter samme 
Takst som den íor det ovrige Kongerige lil enhver Tid gældende Refusionslak-l 
for vederlagsfri Behandling, medmindre andet særligl er bestemt for Færoerne.

Den fastsatte Takst indbefatter alle Udgifter ved Behandlingen af de paagældende 
Palienler, herunder Udgiften líl Opera tionsihonorar, Rontgenfotografering og Desin
fektion foruden uf det af Sygehusets Tój og Sengeklæder ,som Patienterne be 
nytter af Patienternes Toj og Sengeklæder under Indiransport eller Ophold pua 
Sygehuset.

Den Del af de i lsle Stykke ommeldte Udgifter, som ikke refunderes af Slals- 
kassen, udredes endeligt af Amtsrepartitionsfonden efter den i fcirste Slykke fastsalte 
Taksi.

Modre kan indlægges sammen med diende Born, selv om kun den ene er an
grebet af den puagældende Sygdom, og i saa Fald refunderes 1V;> Gang Taksten for 
en enkelt Patient.

Hvis Patienten forlader Sygehusel, fiir han udskrives af Lægen og i Tilfælde, 
hvor Indlæggelse er skel efter Epidemikommissionens Paabud i Henhold til § 27, 
2det Stykke, Í Slutningen — uden Kommisioticns Godkendelse, skal hele Udgiflen 
ved lians Behandling refunderes af ham og kan i Mangel af Belnling inddrives ved 
Udpantning.

35 Personer, der lider af Fnat, er uden Hensyn til, om de har Evne til selv at 
bekoste deres Helbredelse eller ikke, berettigede til ut kræve sig tagel under Kur for 
offenllig Regning, ligesom de er forpligtede lil al underkaste sig en saudan Kur, 
medmindre de godlgor, at de har undergivet sig lilborlig prival Lægebehandling.

Epidemikommissionen paaser, at der træffes de Foranstaltninger, som er fornodne 
lil Gennemforelse af denne Bestemmelse. Der maa ikke kræves eller modlages nogeL 
Vederlag af Palienten, hvorimod Udgifterne afholdes efter Reglerne i § 56, jfr. 
§ 57, i Lov om Faltigvæsenet paa Færoerne af 10. April 1895.

Unddrager Palienten sig Kuren, forinden den aí Kommissionen erklæres endt, 
skal den afholdle Udgift refunderes og kan i Mangel af Betaling inddrives ved 
Udpantning,

36 Overtrædelse uf denne Lov eller af de i Medfor af summe givne almindelige 
eller særlige Paabud siraffes, íor saa vidt hojere Slraí ikke er forskyldt efter den 
almindelige Lovgivning, med Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 2 5 ,1 > jfr. 
midlertidig Lov om nogle Æ ndringer Í Straffelovgivningen af 1. April 1911 § 13) 
eller Biider. Sagerne behandles som offentlige Politisager.

37 Denne Lov finder ikke Anvendelse i militære Etablissementer, paa Flaudens

Skibe, saml paa Steder, hvor der midlertidig er udelukkende militær Belægning, 
suusom Troppesamlinger. Dc militære Læger er forpligtede lil at afgive de i L o
vens §§ 13 og 2 1  ommeldte Indberetninger lil vedkommende civile Embedslæge. 
Under Kanlonnementsbelægning i Lægekredsen bor Epidemilægen give den paagæl-

>) .lir, Lm- Nr. 127 nf 15. April 1910 § 7.
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dende Militærlæge Underretning orn ethverl af de til ham paa speciel Blanket 
anmeldte Tilfælde af smitsom Sygdom i det med Militærpersoner belagte Omraade,

38 Denne Lov Iræder i Kraft den t .  Oktober 1922. Lov om Foranstaltninger imod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Færoerne af 29 . Marts 1904, jfr. Love 
om Forlængelse af denne Lov af 16. December 1910, 6 . December 1912 og 2 . De
cember 1916, ophæves.

5te Ajsnit. Midlertidig Bestemmelse.
39 De i § 3 1  fastsatte Takster, henholdsvis 3 Kr. og 2 K r,t forhojes for Finans- 

aaret 1922- -23 til henholdsvis !■ Kr. 50 0 .  og 3 Kr. 50 0 .  og for Finansaareí 
1923— 2 4  til henholdsvis 4  Kr, og 3 Kr.

17. Marts LOV (N R. 96) OM Æ NDRING l SK YD SVÆ SEN ET.
1*) Enhver Skydspligt med Undtagelse af Pligten til Præsteskyds ophæves. De 

om Præsteskyds gældende Regler forbliver i Kraft, indtil de efter Lagtingels Ind 
stilling ved kongelig Anordning ændres eller ophæves.

2 Alle Udgifter ved Befordring i offentligt Øjemed, der hidtíl har været afholdt 
af de kommunale Kasser,Skydskassen eller Amtsrepartitionsfonden, udredes fremti
dig af denne sidste efter Regning. Dog afholdes Udgifterne ved Befordring af Med
lemmerne af de kommunale Forstanderskaber, Sognekommissioner, Skolekommissio
ner og Valgbestyrelser for de kommunale Valg paa Rejser i Anledning aif deres 
nævnte Hverv af vedkommende kommunale Kasse.

3 Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1922.

17, Marts LOV (N R. 87) OM ÆNDRING I LOV OM FATTIG V Æ SEN ET  
paa Færoerne af 10, April 1895 (ændrer § 74, indfojet i Loven af 189 5 ).

1. April —  BEK . (N R. 331) A F LOV OM NAVIGATIONSSKOLEUNDERVIS. 
NINGEN af 28. Februar 1916 med senere Æ ndringer (se Lov Nr. 179 af 16, Juli
1927.2)

12. Juni LOV (N R. 269) OM PENSIONERING A F LÆ R E R E  OG L Æ R E R 
INDER VED FÆ R Ø ERN ES M ELLEM - OG REALSKOLE.

1 De i Lov om Statens Tjenestemænd af 12. September 1919 ,3) Kap, 2 3, inde
holdte Bestemmelser om Pension og Efterindtægt finder tilsvarende Anvendelse paa 
det fast ansatte Lærerpersonale ved Færoernes Mellem- og Realskole. De i ovennævnte 
Lovs § 50 ommeldte Bidrag til Pensionering tilfalder Staten og Færo Amts Skole
fond med Halvdelen hver.

2 Pensioner og pligtige Præmier, jfr. Lov om Statens Tjenestemænd § 71, Stk. 7, 
udredes af Skolefonden. Af Statskassen ydes hertil el Tilskud af Halvdelen af Ud
gifterne. Efterindtægt af Lonning til Lærernes efterladte udredes af Skolefonden, og 
Statskassen yder Tilskud hertil efter samme Regler som i Bekendtgorelse af 22. Fe
bruar 1910 § 19, Stk. 3, er fastsat for Lonningen. Efterindtægt af Pension til Lærere 
udredes af Skolefonden, og Statskassen refunderer denne Halvdelen af Udgifterne.

30 . Juni LOV (N R. 280 ) OM MENIGHEDSRAAD (se Anordn. !\r. 18, 21. Jan. 
1 9 2 5 ).

30. Juni —  LOV (N R. 281 ) OM SOGNEBAANDSLØSMNG OG BRLCEN  AF  
K IRK EN  (se Anordn. N r. 19. 21. Jan . 192 5 ).

30. Juni LOV (KR. 289) OM LUK KETID  FOR BUTIKKER OG LAGRE M. V. 
(se Anordn. i\r, AA2. 21. No\. 1 9 23 ).

*) J f r .  An. Nr, 34 a f 6. Fefor. 1936, hvorved P n rstesk yd s ophæve , 
s)  J f r .  L í. Nr. 19 a f  28. Aíorts 1949 om N avigationsskoler. 
s)  Nu Lav Nr. 301 a f 6. Ju n i 1946,
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7. Aug. LOV {M i. 3 5 3 ) OVI DEN O FFEN TLIG E FRED PAA FO LKEK IR
KENS HELLIGDAGE SAMT GRUNDLOVSDAGEN (se Anordn. Nr. 111 af 21. 
Nov. 192 3 ).

21. Aug. BEK . FOR FÆ R Ø ERN E OM SKOLERNES FORHOLD OVERFOR  
T IL FÆ L D E  A F SMITSOMME SYGDOMME. (Bek. fra Skoledirektionen).

I, Sygdomme, der cr undar ofjcnllig Behandling. Folgende Sygdomme er altid Gen
stand for offentlig Behandling: Pest. asiatisk Kolera, gul Feber, Blodgang, Pletty
fus (eksanlematisk T yfus), Kopper og Spedalskhed samt Sygdomme, med Hensyn 
lil hvilke den færoske Karanlamelavguning er sut i Kraft. Andre smitsomme Syg
domme med Undlagelse af Tuberkulose og veneriske Sygdomme, for hvis Behandling 
de i de særlige Love om disse Sygdomme indeholdte Regler gælder, kan. naar de 
optræder paa en ondartet Maade eller med en storre Udbredelse eller iovrigt under 
Forhold, der kan give særlig Anledning dertil, af Oversundhedskommissionen er
klæres for at være Genstand for offentlig Behandling, Under særlige Forhold kan 
en saadan Beslutning lages af Justitsministeren, Naar en Sygdom, der er Genstand 
for offentlig Behandling, har vist sig i en Husstand, i hvilken der findes skoleso- 
gende Born, skal den behandlende Læge meddele Skolen Underretning derom; de 
paagældende Born maa ikke sbge Skolen, fórend de medbringer Lægeattest for, at 
de ikke kan antages al udbrede Smitte, Forekommer Sygdommen i en Lærers Hus
stand, \il han have at holde sig borte fra Skolen, indtil han har Lægeattest for, at 
lian ikke kan antages at medbringe Smitte. Lægeattesterne =kal for saa vidt ikke 
særlige Bestemmelser maatte blive trufne i de enkelte Tilfælde For de under II a 
nævnte Sygdommes Vedkommende udfærdiges efter de sammesteds givne nærmere 
Forskrifter, Attesterne kan forlanges udfærdigede af Epidemilægen uden Betaling. 
I de Kommuner, i hvilke Sygdommen optræder, samt i Nabokommunerne, kan Epí- 
demikommiiJonen lukke offentlige og privale Skoler; under særlige Forhold kan 
Skolekommissionen forelobig lukke en Skole, men skal i saa Fald uopholdelig give 
Meddelelse herom til Epidemikommissionen. der da tager Bestemmelse om, hvorvidt 
og i hvilket Omfang denne Foranstaltning skal opretholdes. Holdes el privat Skole
lokale efter Epidemikonsmissionens Forlangende lukket i saa lang Tid, at der der
ved er forvoldt Ejeren eller Brugeren paaviseligt Indtægtstab, vil der kunne ydes 
Erstatning herfor. Hvad særlig angaar Kopper erindres, at den, der forestaar en 
Skole, offentlig eller privat, skal ved aí lade Lægeallest forevise, forvisse sig om, 
al de Born, der sóger Skolen, er indpodede med Kokopper. E r dette ikke Tilfældet, 
eller undlader Forældre eller andre vedkommende paa Skolens Leders Begæring 
at forevise Lægeallest, skal Skolens Leder derom gore Anmeldelse til Skolekom
missionen. som har at sende Anmeldelse til Politiet (Landfogden eller 
vedkommende Sysselmand). Skolens Leder skal i Skoleprolokollen have 
en Rubrik, hvori indíores, om Barnet er indpodet og af hvem, eller, hvis Barnel 
ikke er indpodet, hvad der i saa Henseende er sket. Skolekommissionen er pligtig 
een Gang aarlig al gennemse denne Protokol og med sin Underskrift bevidne, at 
delte er sket, saml, for saa vidt Protokollen ikke befindes behorig fort, eller hvis 
nogen anden Overtrædelse af Bestemmelserne om Indpodning af Kokopper bemær
kes, at anmelde saadant for Politiet.

II. Sygdomme, der ikke er under ojftntliy, Behandling, a, Tyfoid Feber, Para ly
fus, Paradysenteri eller en med dis?e be.'læglet Sygdom. Difteri, Skarlagensfeber, 
smilsom Hjernerygmarvsbetændelse og akut Bornelamhed. Naar en af ovennævnte 
Sygdomme har vist sig i en Husstand, i hvilken der findes akolesogende Born, skal 
den behandlende Læge meddele Skolen 1 nderrelning derom. 1) Et Barn, der selv 
har været angrebet af Sygdommen, maa ikke soge Skolen, fbrend del medbringer 
Lægeattest for. at det ikke kan antages at udbrede Smitte. Saafremt vedkommende 
Barn har været angrebet of Difteri, bór Lageallesten særlig oplyse, om der er 
forlobel 3 l'ger, efter at Belægningerne er svundne. E r et saadant Tidsrum ikke for- 
lobet, maa Atte-len udtrykkelig opl)>e, ot del ved bakteriologisk Undersogelse er
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godtfíjor:, at der ikke kun paavises Difteribaciller ho vedkommende. Et Barn, der 
har været angrebeL af akut Bórrielamhed, maa ikke sópe Skolen, Forend der er 
forlobet. mindst 6  Uger efler Sygdommens akuie Stadium. Attesten ska! udtrykke
lig oplyse, al detle Tidsrum er forlobet, 2 ) Et Barn, i hvis Hjem en af de ovenfor 
under a nævnte Sygdomme er optraudt, uden at del =elv har været angrebet, maa 
ikke soge Skolen, íórend det medbringer Lægeattest for, at det ikke kan antages at 
udbrede Smitte. Lægeattesten bor udtrykkelig oplyse folgende: i Tilfælde af Tyfoid 
Feber, Paratyfus, Paradysenteri eller en med disse beslægtet Sygdom, at de syge 
er b!e\ ne forsvarligt isolerede og fornoden Deiinfektion foretagen, i Tilfælde af 
Difteri, at der er forlobet mindsl 8 Dage, efter at de syge er blevne forsvarligt 
isolerede og fornoden Desinfektion foretagen, i Tilfælde af Skarlagensfeber, 
at der er forlobet mindst 8  Dage, efter at de syge er blevne forsvarligt iso
lerede og fornoden Desinfektion foretagen suml endelig, at vedkommende 
Born ikke selv lider af mislaínkelige Svælgtilfælde (Scarlatinos Angina), i Tilfælde 
af smitsom Hjernerygmarvsbetændelse enlen, at der er forlobet mindst 3 Uger, 
efLer al de syge er ble\ne forsvarligt isolerede og fornoden Desinfektion foreíugen 
eller, at del \ed bakteriologisk Undersogelse er godtgjort, al der ikke kan paa- 
\ises Miningokokker i vedkommende BíSrris Næsesvælgrurn. i Tilfælde af akut 
Biirneiamhed, at der er forlobet mindst tre Uger, efter at de syge er blevne for
svarligt isolerede og fornoden Desinfektion foretagen. d) En Lærer eller en Læ
rerinde, der angribes af, eller i hvis Husstand der forekommer Tilfælde af en aT 
de ovenfor under a nævnte Sygdomme, maa ikke undervise i Skolen, fiirend det 
ved Lægeattest godtgores, at vedkommende ikke kan antages al medbringe Smitte. 
Om Lægeattestens Indhold gælder tilsvarende Regler som ovenfor nævnt.

Forekommer der Tilfælde af Tyfoid Feber blandt skoiesogende Born, skal de 
benyttede Skolelatriner og Pissoirer desinficeres. Forekommer der Tilfælde af akut 
Bornelnmhed i en Skole eller i en pua Skolen boende Husstand, skal de af den 
syge benyttede Rum (Latriner mdbefaltede) desinficeres. Henvendelse om Desin
fektion rettes til Epidemikommissionen. Lægeattesterne kan forlanges udfærdigede 
af Epidemilægen uden Betaling, Faar en Læge Tilfælde af Tyfoid Feber, Paratyfus, 
Paradysenteri eller en med disse beslægtet S);:dom , Difteri, Skarlagensfeber, Mæs
linger, Kighoste, smitsom Hjernerygmarvsbetændel-e eller akut Borneiamhed under 
Behandling i en Skolebygning, skal han straks anmelde det for Embedslægen.

b. Mæslinger, Kighoste m. m. Bórn. der lider af Mæslinger (M orbilli), maa ikke 
modtages paa Skolen for mindsl 10 Dage efter Sygdommens Begyndelse. Biirn, der 
lider af Kighoste (Tussis con-ulvia) maa ikke modtage* paa Skolen for 4- Uger 
efter det konvulsive Stadiums Begyndelse, Bórn, der lider af Róde Hunde f Rubeolæ, 
Morbus quarlus), Skoldkopper (V aricellerl, Rosen (tErysipela-), Influenza, Fuare- 
syge (Angina parolidea) eller Halsbetændelse (Angina tonsillaris), maa ikke mod 
lages paa Skolen, saalænge det akute Studium varer. Samme Reeler kommer til 
Anvendelse paa Lærere og Lærerinder.

Epidemikommisiionen er bemyndiget lil at lukke en offentlig eller privat Skole 
saalænge en af de under a ommeldle Sygdomme eller Kighoste eller Mæslinger op
træder enten ho- en i Skolebygningen boende Person eller hos el slorre Antal af 
Skolens Elever. En tilsvarende Befójelse til under særlige Forhold ul lukke en Skole 
som den, der ved Sygdomme under offentlig Behandling er givet Skolekommissio
nen, se ovenfor under I, tilkommer ogsaa denne i de her omhandlede Tilfælde.

c. Smitsomme Øjensygdomme o<r smitsomme Hudsygdomme in m. Biirn. der li
der af Ægyptisk Øjensygdom (T rachom ), af Fnat (Scabiesi eller af smitsomme 
Hudsygdomme, maa ikke modtagen paa Skolen, fór Sygdommess er overslaaet, el
ler de medbringer Lægeattest for, at de ikke kan antages ut udbrede Smitte. Samme 
Regler kommer ti! Anvendelse paa Lærere og Lærerinder. Del kan paulæjige Biirn, 
der er stærkt befængte med Utój, at holde sig borte fra Skolen, indtil behori" 
Rensning har fundet Sted.

d. Tuberkulose, Enhver Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller privat Skole.

287



1922 21. Augusi

som kommer lil Kundskab om, at et skolesøgende Bum lider af Tuberkulose, skal 
ufortbvet gennem Skolens Leder gore Anmeldelse derom til Kredslægen. Ligeledes 
er enhver Læge, som konstaterer, at el skolesogende Barn er smillefarligt som 
lidende af Tuberkulose, forpligtet lil uopholdelig at anmelde dette til Kredslægen. 
Denne h ar da at træffe Bestemmelse om, hvorvidt Barnet vedblivende maa soge 
Skolen. Ogsaa udenfor de Tilfælde, hvor saadan Anmeldelse finder Sled, kan Kom 
missionen forbyde, al et Barn, der er iídende af smittefarlig Tuberkulose, soger 
offentlige eller private Skoler. For saa vidt Bestemmelse træffes om, at et Barn 
paa Grund af Smittefare ikke maa soge Skolen, anmeldes dette gennem Skolekom
missionen for Skoledirektionen, der da har at træffe Bestemmelse oni, hvorledes 
der kan gives det paagældende Barn en til Forholdene svarende Undervisning uden
for Skolen. Udgiften herved bæres af vedkommende Kommune, hvem Statskassen 
godtgor de tre Fjerdedele, naar et af de kommunale Revisorer revideret Regnskab 
gennem Amtet indsendes til Justitsministeriet. Enhver Læge, som konstaterer, at 
en Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller privat Skole lider af smittefarlig 
Tuberkulose, skal uopholdelig anmelde delle til Kredslægen og vedkommende Skole
myndighed,

16. Sept. SKR. ANG. LOV (N R. 8 6 ) 17. MARTS 1922 om Foranstaltninger 
mod smitsomme Sygdomme (Skr, fra Amtet til de kommunale Styrelser).

Myndighederne. Medens tidligere den stedlige Ledelse af Foranstaltninger mod Ud
bredelse af smitsomme Sygdomme paahvilede Epidemi tægerne, har den nye Lov 
henlagt dette Hverv til Epidemikommissioner, der dannes af Sundhedskommissionen 
eller, for saa vidt en saadan ikke findes, Forstander^kabet, den stedlige Politimyn
dighed (Landfoged, Sysselmand, Sognefoged) og Kred lægen, eventuelt en anden 
Læge. Politimyndigheden er Epidemikommissionens Formand. Forelobige Foran
staltninger kan dog, naar Epidemikommissionen ikke kan sammenkaldes, træffes 
af Epidemilægerne, d. v. s, de Læger, der er Medlemmer af Epidemikommissioner, 
i Forbindelse med de stedlige Medlemmer, men Sagen skal da snarest forelægges 
Kommissionen. Byraad og Forstanderskaber er forpliglede til at bistaa Epidemi
kommissionerne og efter disses Anvisning træffe de fornodne stedlige Foranstaltnin
ger. Kommissionerne skal fore Protokol over deres Forhandlinger. Med Hensyn til 
deres nærmere Ordning henvises iovrigt til Lovens § I. Overtilsynet udfores som 
hidtil af Oversundhedskommissionen.

Regler om offentlig Behandling. Medens visse særlig ondartede Sygdomme saasom 
Pest, Kolera og Kopper allid skal behandles offentligt, kan andre Sygdomme, naar 
der er særlig Anledning dertil, af Oversundhedskommissionen erklæres for at være 
Genstand for offentlig Behandling, Kredslægen skal gore Indstilling herom til Over- 
sundhedskommissionens Formand, og naar dette har fundet Sted, er Epidemikom
missionen berettigel lil, naar ojeblikkelige Foranstaltninger er fornodne til Forhind
ring af Smittens Udbredelse, forelobig at sætte de for offentlig Behandling gæl
dende Isolations- og Desinfeklionsforskrifter i Kraft. Med Hensyn til Epidemikom- 
inissionens Pligter i Tilfælde af, at smitsomme Sygdomme opstaar, bemærkes fol
gende: Indtræffer et Tilfælde af de særlig ondartede Sygdomme, skal Kommissionen 
gore Indberetning til Oversundhedskommissionen. Optræder Sygdommen paa en 
saadan Maade, al Udbrud af en Epidemi kan befrygtes, skal Kommissionen udstede 
offentlig Bekendtgorelse derom. Det samme gælder, naar Beslutning om offentlig 
Behandling af nogen anden Sygdom foreligger. Den skal dernæst om fornodent til
vejebringe passende isolerede Lokaler med behorigt Udstyr, enten ved Benyttelse 
af offentlige Bygninger —  dog helst ikke Skolebygninger , ved Opforelse af Ba
rakker eller ved Leje af privat Ejendom. Endvidere maa Kommissionen drage Om
sorg for, at den fornodne Betjening haves til Raadighed samt Befordringsmidler og 
Liglokaler. Epidemikommissionen skal dernæst paase, al enhver, som lider af en 
under offentlig Behandling værende Sygdom, isoleres saaledes, at Smitte kan fore
bygges, jfr. særlig §§ 14 og 15. Den kan paalægge Personer, hvis Gerning med-
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forer Fare for Smittens Udbredelse, naar Sygdommen optræder i deres Husstand 
eller de a( antlre Grunde kan antages al være smitteforende, ikke at fortsætte deres 
Gerning, íor de ved behorig Lægeattest godtgor, at de ikke kan antages at udbrede 
Smitte. Finder den det nodvendige kan den paabyde Genindpodning med Kokop
per. Medens Epidemilægen uden særlig Bemyndigelse kan foranstalte, at Huse, Skibe
o. I., hvori syge eller smitleforende Personer har hafl varigt Ophold, desinficeres, 
kan Epidemikommissionen paabyde, at saadanne Lokaler m. v., hvor de nævnte P e r
soner har haft blot midlertidigt Ophold, desinficeres, Den iræffer ligeledes Bestem
melse om Desinfektion af Befordringsmidler og af riirlige Genstande saasom Klæ
der og Mobler, Ivvilke i fornodent Fald kan foranslaltes opbrændt. Den kan derhos 
træffe forelobigc Foranstaltninger til Afhjælpning af slette Aflobsforhold og siet 
Drikkevandsforsyning, som med Sikkerhed mistænkes for al udbrede Smitte, ligesom 
den er befojet til at hindre Udlevering af Mælk og andre Levnedsmidler, indtil Fare  
for Smittes Udbredelse derved er fjernet, jfr. § 17. Epidemikommissionen kan ende
lig forbyde Ligfíilger, offentlige Moder saml Forlystelser, hvorved mange Personer 
samles i samme Rum. Angaaende Epidemikommissionernes Befojelse med Hensyn 
lil Skolerne henvises ti! Skoledirektionens Bekendtgorelse af 21. August d. A.. hvoraf 
et Eksemplar vedlægges,

/ / / .  Regler angaaende smitsomme Sygdomme, der ikke er tagne tinder offentlig Be
handling. Overfor smitsomme Sygdomme, som ikke er taget under offentlig Behand
ling, er Epidemikommissionerne bemyndiget lii at anvende flere af de ovenfor om- 
meldic Regler. De kan saaledes kræve, a t forekommende Sygdomstilfælde skal an
meldes lil Poliliel; de kan paalægge Personer, der er syge eller smilteíorende, at 
undlade deres Gerning, hvis denne medfiirer Fare for Smittens Udbredelse, de kan la
de foranstalte Desinfektion, samt forbyde Udlevering af Mælk og andre Levnedsmid
ler, indlil Fare for Smilles Udbredelse er fjernet. Ogsaa med Hensyn li! disse Syg
domme henvises lil Skoledirektionens ovenfor orntallc Bekendtgorelse, for saa vidt 
angaar Skolernes Forhold.

IV. Fælles Regler. Del offentlige afholder som hidtil en Række af de af Loven 
flydende Udgifler, jfr. § 32, særlig saadanne, der hidrorer fra Foranstaltninger, 
trufne af Epidemikommissionerne. H\or der bliver Tale om Erstalning, f. Eks. for 
Afstaaelse af Lokaler til Brug for syge, for Undladelse af at fortsætle sin Gerning, 
for Tab ved Desinfektion o. s. skal vedkommende Epidemikommission efter For
handling med den skadelidte gore Indstilling til Oversundhedskommissionen, der 
derpaa afgor Sagen. Loven iiar endelig i § 35 givet nye Regier om vederlagsfri og 
tvungen Lægebehandling af Personer, der lider af Fnat.

16. S cp L  1922

2. Okt. — ANORDNING (N R. 130) OM .ÆNDRING ! ANORDNING A F 22. 
MAJ 1890 OM REG LERNE FOR VEDLIGEHOLDELSEN, BRUGEN OG A F L E 
VERINGEN A F DE STATEN TILHØRENDE EM BEDSBOLICER PAA FÆ R  
ØERNE FOR EM BEDSMÆND, DER SORTERER UNDER JU STITSM IN ISTE
R IET. (Indfojet i Anordningen af 1 8 9 0 ).

2 . Okt. —  BEK. (NR. 131) OM VEDLIG EH OLDELSE, BEHANDLING OG 
A FLEV ERIN G  A F SAMT TILSYN  MED DE UNDER JU STITSM IN ISTERIET HØ
RENDE TJEN ESTEBO LICER  PAA FÆ R Ø ERN E. I Medfor af § 36 i Lov Nr. 189 
af 12. September 1919  om Slatens Tjenestemænd1) fastsættes herved folgende Regler 
for Vedligeholdelse, Behandling og Aflevering af samt Tilsyn med de under Ju 
stitsministeriet horende Tjenesteboliger paa Færoerne.

1 De i det folgende fastsatte Bestemmelser omfatter foruden selve Boligen tillige 
Indkorsel, Caardsplads og Have, Hegn, Bronde og Brandredskaber. Findes der i

*) Nu Lov Nr. 301 a f  6. Juni 1946,
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samme Bygning flere Tjenesleboliger, eller findes Tjenesteboligen i en Bygning, 
der bruges i en Statsvirksomhed, eller i en Bygning, der delvis er udlejet til private, 
afgor Justitsministeriet i hvert enkelt Tilfælde, hvad der horer til Tjenesteboligen.

I . Vedligeholdelse og Behandling.
2 Brugeren er pligtig at behandle Tjenesteboligen forsvarligt. E r der i Tjeneste

boligen indlagt W . C., Bad eller Varmeanlæg, eller findes der i denne Linoleum 
eller lignende Gulvbelægning, bliver de for Behandlingen deraf sædvanlig gældende 
Regler at iagttage. Vandror skal om fornodent aflukkes og tommes i Tilfælde af 
F ro st; Kakkelovnsror og Aflobsror fra Vask skal holdes rene og utilstoppede. I 
Kokkenet maa der ikke hugges Brænde, Gaardsplads og Have skal holdes rene og 
i god Orden. AU Affald skal samles i Beholdere, Modding eller Kule.

3 Del paahviler Brugeren for egen Regning al vedligeholde Gas* og Vandhaner, 
Afbryder paa elektriske Ledninger, Murværk i Kakkelovne og Komfurer, Dor- 
greb, Laase og Nogler samt Ruder. Fremdeles paahviler det Brugeren for egen 
Regning al lade foretage saadanne Vedligeholdelsesarbejder, som nodvendiggores 
ved Beskadigelser fra hans eller hans Husstands Side eller íóvrigt ved Tilsidesæt
telse af de i § 2 omhandlede Pligter. Endelig paahviler det Brugeren for egen Reg
ning at tilsaa, beplante og vedligeholde Have, der maatte hore til Tjenesteboligen. 
At anden indre og ydre Vedligeholdelse paahviler Staten; dog skal Brugeren af
holde 10 pCt. af de med den indre Vedligeholdelse forbundne Udgifter, bortset fra  
egentlige Hovedistandsættelser, og den Istandsættelse, der finder Sted ved Embeds- 
skifte.

4 Det er ikke Brugeren paa egen Haand tilladt at foretage nogen Forandring 
ved Tjenesteboligen eller at opfore Udhuse, Lysthuse eller Hgn. Det er ej heller 
Brugeren tilladt at udleje nogen Del af Tjenesteboligen eller at benytte denne til 
anden Brug end den, hvortil den er bestemt, Træer og stórre Buske maa ikke fæl
des. I Havens ovrige Beplantning maa ikke foretages saadanne Ændringer, som 
væsentlig forandrer dens Karakter eller forringer dens Væ rdi. j\aar Brugeren fra
træder Tjenesteboligen, maa Plantninger i Haven ikke medtages.

II. Tilsyn.
5 Del bygningsmæssige Tilsyn fores af en af Justitsministeriet antagen bygnings- 

kyndig Mand,
6 Tjenesteboligerne besigtiges som Regel hvert andet Aar af den tilsynsforende. 

Ved Besigtigelsen skal der gðres Udsættelser over de Vedligeholdelsesarbejder, som 
bor foretages henholdsvis aí Brugeren og af Staten, jfr. § 3, ligesom del skal paa
ses, om Brugeren har opfyldt de ham efter §§ 2 og 1 paahvilende Forpligtelser 
med Hensyn til Boligens Brug,

7 Efter Synels Afholdelse sender den tilsynsforende en Indberetning til Justits
ministeriet gennem Amtet og en Afskrift af denne ti! Brugeren. Brugeren har der
efter straks at træffe Foranstaltning til Iværksættelse af de ham efter de gjorte Ud
sættelser paahvilende Vedligeholdelsesarbejder; er han utilfreds med Udsættelserne 
i denne Henseende, kan han forlange Sagen forelagt for Ministeriet, hvis Afgorelse 
er endelig. Iværksætter Brugeren ikke inden en passende Tid paa behorig Maade 
de ham paahvilende Vedligeholdelsesarbejder, kan disse foretages for hans Reg
ning. Amtmanden træffer Foranstaltning lil Udforel«e af de Staten paahvilende Ved
ligeholdelsesarbejder, hvorom der er gjort Udsættelse. Brugeren er pligtig al yde 
Bistand ved Indhentning af Tilbud, Forhandling med Haandværkere m. v. Andre 
Vedligeholdelsesarbejder end de, hvorom der er gjort Udsættelse ved Synet, vil kun 
blive iværksatte, naar der maatte indtræde Tilfælde, hvor ojeblikkelígt Foranstalt
ninger er absolut nodvendige.

8 t )  Brugeren forer som Justitsministeriets stedlige Repræsentant med Hensyn til 
Tjenesteboligen det daglige Tilsyn med denne og varelager i enhver Henseende 
Statens Interesser. For sauvidt flere Tjenestemænd maatle have Bolig i samme Byg

Som ændret ved Bek. Nr. 156 aí 30. Maj 1936.
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ning, afgor Justitsministeriet, hvem af dem der ska! fore Tilbyn med hele Bygnin
gen, og íor saa vidt Tjenesteboligen maa Ile findea i en Stalen lilhbrende Bygning, 
der delvis er udlejet til privale, omfatter Tilsynet hele Bygningen, Brugeren eller 
den af dem, som dertil udses, forestaar som Folge af denne Tilsynspligt Tjeneste
boligens eller Ejendommens Drift. Han betaler Skatter og Afgifter, sorger for, at 
de Ejendommen paahvilende Forpligtelser til Gadefejning, Snekastning, Skorstens- 
fejning, rjernelíe af Dagrenovation m, v. opfyldes, samt oppebære Lejeafgifter, for 
saavidt nogen Del af Ejendommen maatte være udlejet. Brugeren fórer Regnskab 
over de Indtægter og Udgifter, som Ejendommens Drift medforer hvert Finans- 
aar. Regnskabet indsendes gennem Amtet til Ministeriet umiddelbart efter hver 1. 
April. Til Bestridelse af Driftsudgifterne kan der anvises Brugeren et Forskuds- 
belob. Der tilkommer ikke Brugeren noget Vederlag for den ham saaledes paahvi 
lendc Virksomhed. Brugeren skal sorge for, al mindre betydelige, men absolut nød
vendige og uopsættelige Reparationer, saasom af Gas- og Vandror, elektriske Led 
ninger.Bronde, Kedelanlæg o. lign. bliver foretagne, (,'dgifterne ved disse Repa 
rationer optape- paa Driftsregnskabet. For saa vidt Bruperen maatte skbnne, at 
del maatte blive absolut nodvendigl at forelajje belydeligere Reparationer inden 
Afholdelsen af næsle Syn, maa han gennem Amtet sende Indstilling herom lil Ju 
stitsministeriet, op fbrst naar dettes Godkendelse foreligger, maa Reparationsarbej 
det iværksætles.

IH. Aflevering.
9 N aar en Tjenestebolig forsie Gang lages i Brug, besigliges den snarest muligt 

af den tilsynsforende, der udarbejder en Bekrivelse af den,
10 Naar en Tjenestebolig skal afleveres af en fratrædende Brujíer eller lians Bo, 

foretages der af den tilsynsforende eller, hvis denne ikke er til Stede, uf en af 
Amtmanden valgl bygningskyndig Mand, en Besigtigelse, paa hvilken Reglerne i 
Afsnil II om Besigtigelser kommer til Anvendelse, og om hvis Foretagelse der saa 
vidt muligt skal gives den fratrædende Bruger eller hans Bo Underretning.

11 Hvis Brugeren afskediges eller forflyttes, kan Justitsministeriel indromme ham 
Tilladelse lit i indtil 3 Maaneder at blive boende i Boligen paa de i § 75, Slk. 2
i Lov om Statens Tjenestemænd uf 12. September 1919 ,i )  indeholdte Vilkaar.

28. Okl. -  JUSTM . SKR. ANGAAENDE FNAT. skal man meddele,
al det af Justitsministeriet under 31. Juli 1916 udfærdigede Cirkulære2) til Over
præsidenten i Kobenhavn og samtlige Amtmænd angaaende Behandling af Personer, 
der lider af Fnat, efter al Lov Nr. 86  af 17, Marts 1922 om Foranstaltninger mod 
smitsomme Sygdommes Udbredelse paa Færoerne er truadt i Kraft, ogsaa finder 
Am  endelse paa Færoerne, dog med folgende Æ ndringer med Hensyn til de i Cir
kulæret nævnte Loibc-íem m elser: 1. 1 1ste og 6te Slk, erstatles Lov om Foranstalt 
ninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse af 10. Maj 1915 med Lov om 
Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse paa Færoerne af 17. Marts 
1922. 2. 1 5te Stk. erstattes Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891

s) J f r .  Lov Nr. 301 a f 6. Ju n i 1946.
S) C irkulæ rets H ovedregler e r  folgem le: P trso n er, der lider o f F n o t, Kr berettigede til ut 

kræve sig tagne under K u r for o ffen tlig  Regning, ligesom  de e r  forpligtede til at un 
derkaste sig en saadan K ur. N aar K u r for offen tlig  Rugning onskes, m sa vedkommende 
henvende sig til Kom m unen e ller en a f denne antagen Læ ge. U d gifterne udreder uden 
F attig h jæ lp s V irkn ing  *—  af det o ffentlige efter R eglerne i Fottígloven. Epidem ikom m issio
nen skal paase, a t D esinfektion sker a f Linned, G angklæ der og S cn g eto j, som tnittt antages 
befæ ngt. U dgifterne udredes forskudsvis i Thorshavn a f Kom m unekassen og for Bygderne 
a f \m tsrepartitionsfonden, hvorefter Statskassen  refu n d erer H alvdelen. Epidem ikom m isio 
n em e bór foranled ige, a t Kom m unerne træ ffer A fta le  med en Ltege om for e t fastsat 
H onorar a t behandle Fnatp atien ter. Nnar en Lrsge faar en Fn atp atien t under Behandling, 
bar han gore denne opmærksom paa, a t lian er berettig et til K u r for o ffentlig  Betaling . 
K om m unerne kon træ ffe Overenskomst m ed A poteket om Levering a f  Læ gem idler til B e 
handling a f Fn atp atien ter og faa R ab at paa diaje.
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§§ 14' og 1-5 med Lov om Fa tli g væsen el paa Færoerne af 10, April 1895 §§ 56 og 
57. 3 . 1 10de Slk. erstattes Lov om Apotekervæsenet a í 29 . April 1918 § 16 med 
Bekendlgorelse Nr. 616  om Apoteker væsenet m. v. paa Færoerne af 13, Decem
ber 19 1 8 1) § I L  2det Stk. og Bekendtgorelse om Haandkobsudsalg af 1. Septem
ber 1915 § k 1ste og 2det Stk, med Bekendtgorelse N r. 649  om Haandkobsudsalg 
paa Færoerne af 13. December 1918 § 3, Isle og 2del Slk,

28 . Okt, JUSTM . SK B. ANG. SMITSTOF. I Medfor af § 29, 2det Stk, i 
Lov Nr, 86  af 17. Marts 1922 om Foranstaltninger imod smitsomme Sygdommes Ud
bredelse paa Færoerne bestemmer Justitsministeriet herved, al Justitsministeriets 
Bekendtgorelse af 16. December 19202 ) angaaende Smitstof, der er farligt for 
Menneskers Sundhed, skal finde Anvendelse paa Færoerne.

(Minist.).

2 . ÍSov. BEK. (N B. 166) VED BØ BEN D E SYG EFO BSIKBINGEN PAA FÆ R - 
ØEBN E. I Henhold til den Indenrigsministeren ved kgl. Anordning Nr. 539 af 
30 . December 1921 ,3 ) hvorved Lov Nr. I I I  af 10. Maj 1915 om anerkendte Syge
kasser, jfr. Lov Nr, 25 0  af 6 . Maj 1921 om Æ ndringer i nævnte Lov. sælles i Kraft 
paa Færoerne, titlagle Bemyndigelse fastsættes herved folgende:

1 De ved nedennævnte Bekendtgorelser givne Regler vedrorende Sygeforsikring 
finder Anvendelse for Færiierne med fornodne jormellc Æ ndringer som Folge aí 
den for Færoerne gældende særlige Lovgivning og med de i det folgende nævnte 
særlige Æ ndringer: I. Bekendlgorelse Nr. 331  af 29, December 1915 indeholdende 
Bestemmelser for Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læger, dog saaledes, at de i 
§ 9, 2. Slk., og § 12, 2, Stk., indeholdte Bestemmelser ændres derhen, at den paa 
gældende Henvendelse (Opfordring) skal fremsendes gennem Fa;ro Amt, og at P ar 
tens Udtalelse «kal være Amtet i Hænde inden en af detle for hvert enkelt Tilfælde 
fastsat korl Frist; 2 . Bekendtgorelse Nr. 11 af 21, Januar 1916 om Regler an- 
gaaende de i Henhold til Lov om anerkendte Sygekasser af 10. Maj 1915 § 9  
nedsalle Udvalgs Virksomhed; 3. Bekendlgorelse Nr. 158 af 26, August 1918 om 
Valg af Nævn for de anerkendte Sygekasser; 1. Bekendtgorelse N r. 121 af 27 . Sep
tember 19214 ) angaaende Optagelse i anerkendte Sygekasser af arbejdsfore kronisk 
syge Personer, dog saaledes, at § t, 2. Stk. udgaar; 5. Bekendtgorelse ISr, 1 15 af 1, 
Oktober 1921 af Regler for de anerkendle Sygekassers Ydelse af M edicin; 6 . Be
kendlgorelse ISr. 146 af 1. Oklober 1921 af Regler for de anerkendte Sygekassers 
Ydelse af Tandpleje; 7. Bekendtgorelse N r. 25 af 23 , Jan u ar 1922 angaaende For
deling af Opkrævning af Kommunernes Bidrag til Forsikringen af de kronisk syjre
i Henhold til Sygekasselovens § 13, 3. og k Stykke. •

2 Denne Bekendtgorelse har Gyldighed fra 1. Januar 1922. § 1 Punkt 7. dop: 
fórst fra 23. Januar 1922 — at regne.

15, Nov. ANORDN, (NR. 179) ANGAAENDE SJÆ LLA N D S STIFTS DELING.
1 Sjællands Stift deles í tvende Stifter, der benævne- henholdsvis Kobenhavn i 

Stift og Roskilde Stift.
2 Til Kobenhavns Stift henlægges Kobenhavn, Gamle Kóbenhavns, Frederiksborg 

og Bornholms Amter saml Færoerne0 ) og Gronland,

* ) Ophævet ved An. Nr. 272 a f 22. Sep t, 1937,
- )  V ed denne fasisæ ltes R eg ler for eksperim en telt A rbe jd e med aa larme S m itsto ííe r, Jor ím !

og U díorsel og Forhan d lin g a f sam m e.
B) Jfr, nu A nordn, Nr. 59  af 21. Febr. 1930.
J ) J f r .  B ek . Nr. 26 a f 13, Febrtm r 1929.
5) F ra  Begyndelsen a f 17. Aarhuntirede har Fæ ruernes Provsti hórt under Sjællands Slift.
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13. Dec. —  BEK . (NR. 536) om Æ ndringer i Bekendtgorelse af 22. Februar 
1910, jfr. Bekendtgorelse af 28. Januar 1916 §§ 9 og 10 OM FÆ RØ ERN ES M E L 
LEM- OG REA LSK O LE. (Indfojet i Bekendtgorelse af 191 0 ).

22. Dec. —  ANORDN. (NR. 544) ANGAAENDE KIRK ELIG  V IELSE INDEN
FOR FO LKEK IRK EN  M. M. (Se Anordn. (N r, 237) af 23 . Maj 1 9 2 3 ).

30. Jan. 1923 —  LOV FOR FÆ R Ø ERN E (NR. 28) VEDRØRENDE A FFA T 
T ELSE A F KOMMUNALE VALGLISTER. (§ 1 er ophævet ved Lov Nr. 59 af 1 1. 
Marls 1931 g 6 og Loven oplrykt ved Bek. Nr. 200 af 17. Juli 1931, se denne).

12. Marls —  LOV FOR FÆ R Ø ER N E (NR. 76) OM DEN KOMMUNALE B E 
SKATNING.

/. Skal til Op!u)ldskommunen.
I 1) Forpliglelse til al svare personlig Kommuneskat paaliviler enhver, der for sig 

eller sin Husstand hor fast Ophold i en Kommune paa Færoerne (Opholdskommunen). 
Forsorgere, som tager Ophold i anden Kommune ío r  at soge Arbejde, er fremdeles 
udelukkende skattepligtige i sin Hjemsteds Kommune paa Færoerne, saalænge de 
fíirer Husholdning i denne. Han ansælies i den til Skal efter Formue og Lejlig
hed. H ar lian i Skatleaaret fast Ophold i flere Kommuner i Riget, ansættes han i 
hver af Kommunerne kun til forholdsmæssigt Bidrag, der navnlig bliver at fordele 
efter den Tid, han har personligt Ophold i hver af dem. —- Fast Ophold af kortere 
Varighed end 3 Maaneder kommer ikke i nogen Kommune i Betragtning til Be
grundelse uf Skattepligt, medmindre det er en Fortsættelse af et tidligere Ophold 
sammesteds, og det samlede Ophold udgor mindst 3 Maaneder. J  det Tilfælde, at 
en Person ikke i Skatleaaret har haft 3 Maaneders fast Ophold j nogen Kommune 
her i Riget, er dog enhver Kommune, hvor han i Skatteaaret har haft fast Ophold, be
rettiget til al beskatle ham i Forhold til detle Opholds Varighed, naar Opholdels Varig
hed ikke er under en Maaned. Dersom et midlertidigt Ophold i en Kommune har været 
forbundet med Udcivelse af Næringsdrift med Værksted, l dsalgs^ted eller Forret
ningslokale, er enhver Kommune, i hvilken nogen har haft saadanl varigl Ophold, 
berettiget lil at beskatte ham i Forhold Lil dette Opholds Varighed, uanset at denne 
er under 3 Maaneder, naar den dog ikke er under een Maaned. Justitsministeren-) 
afgor, hvorvidl Udlændinge, der uden at drive borgerligt Erhverv lager Ophold i en 
Kommune, er skattepligtige.

Ved Ordet »Kommune« i denne Lov forslaas, bvor en færosk Landkommune 
omfatter to eller flere Sogne, ethvert af disse for sig.

2 Den Omstændighed, at nogen, som opfylder Betingelserne for at ansættes lil 
personlig Kommuneskat i en Kommune her i Riget, er anbragt i et i en anden K om 
mune beliggende Sygehus eller i et dér liggende Sindssygehospitai, en Abnormanítall 
eller lignende Anslalt eller StraffeansLalt, Arrest eller deslige, medfórer ikke nogen 
Ret for den Kommune, hvori Anstalten eller Arreslen er beliggende, til al ansætte den 
paagældende til personlig Kommuneskat.

Den, hvis Ophold i en Kommune skyldes Udforelse af et offentligt Hverv, og som 
samtidig opfylder Betingelserne for at ansættes til personlig Kommuneskat i en 
anden Kommune her i Rigel, bliver ikke al ansætte i personlig Kommuneskat i 
i forslnævnle Kommune, saafremt Opholdet, dér ikke kan forudsættes ut ville ud 
strække sig over hele Skatleaaret.

3 Under den heromhandlede Skatteligning inddrages ikke blot alle. der ved 
dens Affattelse har fast Ophold i Kommunen, men ogsaa enhver, om hvem det 
paa den Tid kan forudsættes, at han i mindst 3 Maaneder af Skatteaaret vil 
have skattepligtigt Ophold sammesteds; til dem. der ?om Fíilge heraf inddrages

i )  Som oindret vcil LI. Nr. 24 a f 17. M arts 1951.
SJ  Nu Landsstyret.
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linder Ligningen, saavel som til deres Opholdskommune, bliver der at meddele 
særlig Underretning om Skatteansættelsen.

4 Den, der efler Skatteligningens Affattelse ved Tilflytning eller paa anden Maade 
bliver skattepligtig lil en Kommune som Fðlge af Ophold, kan af Ligningsmyn
digheden særskilt ansættes til at svare Formue- og Lejlighedsskat. Den. der saa* 
ledes er ansat til at svare Skat, skal svare Bidrag for Tiden fra den 1ste i den efler 
Tilflytningen folgende Maaned, dog í intet Tilfælde for en tidligere Tid end det 
Halvaar, i hvilket der er meddelt paagældende Underrelníng om den skete Skatte
ansættelse.

Endvidere kan der, for saa vidt en skattepligtig, der opfylder Betingelserne 
íor at blive medtaget ved den almindelige Skatteansættelse i Opholdskommunen, 
maatte være forbigaaet ved denne Skatteansættelse, for hans vedkommende forelages 
en særlig Skatteansættelse og Paaligning med den Virkning, at den paagældende 
er skattepligtig fra Skatleaarets Begyndelse.

5 Den, der i Skatleaarets Lob fraflytter en Kommune, skal svare Skat til denne 
indtil det Tidspunkt, fra hvilket han bli.ver ansat til at svare Skat i Tilflytnings
kommunen (jfr. § !■), dog længst til Skatleaarets Udgang; saafremt Skatteyderen 
lager Bopæl i Udlandet, vedbliver han al være skattepligtig til Fraflytningskom
munen indtil Skatleaarets Udgang.

Den, der tager midlertidigt Ophold i Udlandet ,vedbliver al være skatteplig
tig til den Kommune, hvori han indlil da havde fast Ophold, for saa vidt han 
bevarer sin Bopæl i denne. Opgiver den paagældende under sit Ophold i Ud
landet sin Bopæl i Kommunen, ophorer Skattepligten i Overensstemmelse med de 
i denne Paragrafs 1ste Stykke givne Regler.

Saafremt en Skatteyder uden at ophore med at have skattepligtigt Ophold i 
en Kommune tager fast Ophold i en anden Kommune og der bliver ansat til per
sonlig Kommuneskat, er han, naar han foreviger Kvittering for at have erlagt 
del ham lil den oprindelige Opholdskommune paalignede Skattebidrag, berettiget 
lil at forlange Sporgsmaalel om Skattens Fordeling mellem de lo Kommuner (jfr. 
§ 1) afgjort, forinden han udreder nogel Skattebidrag til den anden Kommune 
for det Tidsrum. íor hvilkel han ifolge den foreviste Skallekvílleríng allerede 
har betalt til den oprindelige Opholdskommune.

Sporgsmaal om Fordelinpen aí en Persons Skatlebidrag mellem lo til samme Kom 
mune horende Sogne afgores af Forstanderskabet. Opslaar Sporgsmaalel mellem 
to Kommuner paa Færoerne, afgores det af Lagtingets Skatteudvalg. Opstaar Sporg:- 
maaíel mellem en færósk Kommune og en Kommune i det ovrige Kongerige, afgóre; 
det af Indenrigsministeren.

Anser nogen sig ikke skattepligtig i en Kommune, der sætter ham i Skat, kan 
han indbringe dette Sporgsmaal for Domstolene,

8 Skatteydere, der uden at have opgivet fast Bopæi i en Kommune tillige i en 
Del af Skatteaaret har haft fast Ophold i en anden Kommune og dér er blevet an 
sat til en lavere personlig Kommuneskat for det paagældende Tidsrum, skal til den 
Kommune, hvori de er ansat til det hojeite Skattebidrag, svare Forskellen mellem det 
i de to Kommuner tilsammen udredede Skattebidrag 0“ det Skattebelob, som de 
i ilde komme til at udrede, saafremt de alene havde haft Ophold i den Kommune, 
hvor det hojeste Skatlebidrag er paalignet dem.

7 Naar en Skatteyder afgaar ved Doden, er hans Bo eller Arvinger forpligtede 
Lil at udrede den Del aí den ham paalignede Skat, der svarer til Tiden indtil Ud 
lobet af den Maaned, i hvilken han er dod; hans efterlevende Enke kan derefter 
ansætles til Skat efter Reglerne for tilflyttede (jfr. § 4 ) .

fíortsælles en af den afdode dreven Næring for Boets Regning, er Boet som ^aa 
dant dog skattepligtigt íra den 1ste i den efter Dodsfaldet folgende Maaned og 
indtil Udgangen af den Maaned. i hvilken Næringsdriflen for Boets Regning op 
horer,

8 Skattepligten for en Kvinde, der indgaar Ægteskah, ophorer ved Udgangen

291



12. Marts 1923

a[ det Skultebalvaar, i hvilket Ægteskabet er indgaaet, medmindre den paagældende 
efler Ægteskabets Indgaaelse fortsætter sil bidli! drevne indlæglgivende Erhverv 
eller vedbliver at oppebære Indlægt af Kapital eller Forretning, som hun har 
været E jer  eller Indehaver af fiir Ægteskabet; i saa Fald vedvarer Skattepligten 
lil Skatteaarets Udgang.

9 Som skattepligtig Indkomst betragtes med dc i det folgende íastsalte Undtagelser 
og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindlægler, hvad enlen de hid- 
rijrer fra Kommunen eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Penge
værdi, saaledes f. Eks.:

a. af Landbrug, Fuglefangst, Sofart, Fiskeri, Hvalfangst, Industri, Handel, Haand- 
værk, Fabrikdnfi eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og ult, 
hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk 
eller litterær Virksomhed eller for Arbejde. Tjenesle eller Bistandsydelse af hvilken 
som helsl Art;

b. aí Bortforpagtning, Borlfæstning eller Udleje af rorligt og urorligt Gods, 
saavel som af vederlagsfri Benyttelse af andres rorlige eller urorlige Gods. Leje
værdien af Bolig i den skattepligtiges egen Ejendom beregnes som Indtægt for ham, 
hvad enten han har gjort Brug af sin Beboelsesret eller e j;  Værdien ansætles lil 
det Belob, som ved Udleje kunde opnaas i Leje af vedkommende Ejendom eller L ej
lighed, dog al den, naar særlige Forhold maalle gore denne Maalestok mindre 
egnet, kan ansælles skonsmæssigl;

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fust Limning, Sportler, Embedsbolig, 
Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgorelse (med Hensyn til Kontorud- 
giíler jfr , § 11 b ,), samt Pension, Ventepenge, Gaver ( jfr . dog herved Bestemmelsen 
i § 10 b .), Understottelser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og 
deslige;

d. af Tiender.
e. af Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aklier og andre inden- og 

udenlandske Pengeeffekter, saa og af udestaaende Fordringer og af Kapitaler, 
udlaanle her Í Landet eller i Udlandet, med eller uden Panl, mod eller uden For
skrivning. Som Udbytle af Aktier og Andelsbeviser skal anses alt, hvad der af ved
kommende Selskab er udbetalt Auktionærer eller Andelshavere som en Del aí det 
af Selskabet i sidste eller tidligere Regnskabsaar indtjente Overskud, hvad enten 
Udbetalingen finder Sled som Dividende, som Udlodning ved Selskabels Likvidation 
eller lignende eller ved Udstedelse af Friaktier.

Friaktier ,der tildeles el Selskabs Aktionærer, bliver al henregne til Modlagerens 
Indkomst med et Belob, svarende til deres Pnalydende, og i Tilfælde, hvor Ak
tier udstedes mod Vederlog, som dog er mindre end deres paalydcnde, skal et 
Belíib, svarende til Forskellen mellem Tegningskursen og Akliernes Paalydende, lige
ledes medregnes til Modlagerens skattepligtige Indkomst;

f. af Lotlerispil1) saml andel Spil og Væddemaal.
10 Til Inkomsten henregnes ikke:
a. Formueforogelse, der fremkommer ved, at de Formuegenstunde, en skatte

pligtig ejer, sliger i Værdi medens der paa den anden Side ikke gives Fra
drag i Indkomsten for deres Synken i Værdi , eller Indtægter, som hidrorer 
fra Salg af den skattepligtiges Ejendele (herunder indbefattet Værdipapirer), for 
sna vidt disse Salg ikke henhorer til vedkommendes Næringsvej, for Eksempel 
Handelsvirksomhed med fasle Ejendomme, eller er foretaget i Spekulationsoje- 
med, i hvilke Tilfælde den derved indvundne Handelsfortjeneste henregnes lil 
Indkomsten, ligesom ogsaa eventuelt Tab kan fradrages i denne. Vad Salg af fast 
Ejendom samt Aktier og lignende offentlige Værdipapirer anses Spekulalionshen- 
sigl at have foreligget, naar Salgel sker inden 2 Aar efler Erhvervelsen, medmindre 
deL modsatte godtgiires at være Tilfældet;

*) Jfr , Li. Nr, 2 af 26. Jnn. 1951 om færtisk Lotteri.
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b. Gaver l il  den med Yderen samlevende Ægtefælle, l il  hans Afkom (derunder 
Adoptivborn) og lii hans Forældre og Bedsteforældre saml Formueforogelse, som 
hidrorer fru Arv og Forskud paa saavel falden som ikke falden Arv eller fra Ind- 
gaaelse af Ægteskab, Udbetaling af Livsforsikringer, Brandforsikringer og des
lige;

c. de Indtægter, der hidrorer fra Kapitalforbrug eller Optagelse af Laon;
d. Dagpenge og Rejsegodtgørelser, begge Dele under Udforelse af offentlige Hverv, 

der gor det nodvendigt for den paagældende at toge Ophold udenfor hans Opholds
kommune;

e. den Medlemmer af Rigsdagen tilkommende Godtgðrelse for Udfiirelsen af 
nævnte Hverv, for saa vidt angaar Halvdelen af det lil hvert Medlem udbetalte 
Belob.

Den under a. og b, omhandlede Formueforogelse, ligesom ogsaa den Formuefor
mindskelse, der fremkommer ved Formuegenstandes Synken i Værdi, kommer derfor 
kun i Betragtning, for saa vidt som Formuens Udbytte derved er blevet foriigel 
eller formindsket, og da kun med Belobet af den saaledes fremkomne Udbyltefor- 
ogelse eller Udbytteformindskelse.

11 Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver al fradrage:
a .i)  Driftsomkostninger, d. v. s. de Udgifter, som i Aarets Lob er anvendt til 

at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger, 
dog maa Afskrivningen ikke være storre end, at den skattepligtige Indlægl er lige- 
saa stor som Privatforbruget.

b. fra Embedsindtægter de Udgifter til Kontorhold m. v., som Embedets Beslri- 
delse har medfort;

c. Pensioner og andre Byrder, der paahviler et Embede, samt Belob. der anven
des lil Pensions- og Enkeforsiirgetse, Livsforsikring. Ulykkes-, Syge-, Invaliditets-, 
Alderdoms- og Arbejdsløshedsforsikring, dog ikke udover el samlet Belob af indtil 
100 Kr, aarlig;

d. de Beliib, som i det paagældende Aar er udredel i personlig paalignede Skat
ter, i Skatter og Afgifter pau fast Ejendom og Næring til Stat, Kommune og Kirke, 
i Tiende, Fæste- og Forpagtningsafgifter, Aftægtsydelser og lignende Byrder;

e. Renter af Prioriteter og onden Gæld, samt hvad der er anvendt lil blot Vedlige
holdelse eller Forsikring af de af den skattepligtiges Ejendele, hvis Udbytte bereg
ne? som Indkomst. Derimod kan ikke fradrages, hvad der af den skattepligtige er 
anvendt til Afdrag paa hans Gæld, hvilket ogsao gælder om Fideikommisbesidderes 
Afdrag paa Fideikommissels Gæld.

f.-) Beliib, som ved Rederi- eller Fangslvirksomhed paa Havet er henlagl for at 
dække Udgifterne til Klassifikation, førsaavidl det ikke overstiger et rimeligt Be
lob.

Den beregnede Skalteindlægl er skattepligtig uden Hensyn lil. hvorledes den an
vendes, altsoa hvad enten den benyttes til egen eller Families Underhold, Betjening, 
Nytte eller Behagelighed, eller til Formueforogelse, til Forbedring af Ejendom, lil 
Udvidelse af Næring eller Drifl, Henlæggelse til Reserve- eller andre lignende 
Fonds, lil Caver eller paa anden Maade.

12 Den gifte Mand beskattes af hele sin og den med ham samlevende Hustrus 
Indkomst, selv om hun har Særformue.

Hjemmeværende Born {herunder ogsaa Stif-, Adoptiv- og Plejeborn), der er
16 Aar eller derover, eller som har stadig Indtægt ved personligt Arbejde for frem
mede, ansættes selvstændig til Skal af deres Indkomst, altsaa foruden af Arbejds
indtægten ogsaa af Indtægt af Formue m. v.

I modsat Fald medregnes deres Indkomst ved Familieoverhovedets Ansættelse til 
Skat.

! ) Som nindrut \et! LI. Nr. 24 af 17. Mnrts 1951. 
- j  Jfr . mid!. Best. Nr. 40 a í 27. Iler. 1917.

296



12. Marts 1923

Ved Beregningen af Indkomsten íor hjemmeværende Born, der er selvstændig 
skattepligtige, rnedtages ikke, h\ad der ydes dem i helt eller delvist Underhold 
af Familieoverhovedet, medmindre saadant Underhold er Vederlag for Arbejde i 
Familieoverhovedets Virksomhed eller Bedrift,

Enker og Enkemænd, der har levet i sædvanligt Formuefællesskab med den afdode 
Ægtefælle, ska! ved forste Ansættelse efter dennes Dod ansættes efter Ægtefællernes 
fulde Indkomst i det Aar, der lægges ti1! Grund 'for Ansættelsen,

Dog skal Enken i Tilfælde,hvor det maa antages, at hendes Indkomst i paagældende 
Skatleaar som Folge af Mandens Dod vil bli\e mindre end den ansatte Indkomst, 
kunne forlange tilsvarende Nedsættelse i denne i Overensstemmelse med Reglerne 
i nærværende Lovs § 18.

Paa samme Maade skal i Tilfælde af Ægte-kahets Oplosning ved Skilsmisse 
Manden ved forste Anættelse efter denne beskattes af den fulde Fællesindkomst, 
medens Hustruen alene bliver at be>kalte af hendes mulige Særindtægl.

Hustru, der lil Stadighed lever adskilt fra sin Mand, bliver ligeledes at betragte 
som selvstændig skattepligtig Person, men hverken hun eller fraskilt Hustru beskattes, 
naar Manden er bosat her i Landet, af den Del af Indkomsten, der beslaar i Under
holdsbidrag fra ham.

13 For hvert Barn (det er Ægtebarn, Barn udenfor Ægteskab for Moderens ved
kommende, Stifbarn, Adoptivbarn og Plejebarn, for hvis Pleje der ikke ydes \ed
varende Vederlag), som ved Begyndelsen af del Kalenderaar, i hvilket Skatten 
ansættes, er under 15 Aar, og som ikke har Midler lil al bekoste sil egel Under
hold, gives der ved Beregningen af Skatteindtægten et skaltefrit Fradrag, som 
mindsl skal være 70 Kr, og hðjst 200 Kr. Nævnte Fradrag foretages, inden For' 
hojelse eller Nedsættelse af Skatteindtægten finder Sted i Henhold til § 15.

Det fastsættes af Laglinget1) efter Indstilling fra Forstanderskaberne (i Thors
havn af Byraadet) for et Tidsrum af 5 Aar ud Gangen, hvor slort Bornefradragel 
indenfor den i 1ste Stykke angivne Ramme skal være i hver Kommune,

Endvidere fradrages del Relðb, der bliver tilovers, naar den saaledes udfundne 
Indkomst deles med 50.

14-) Skallen ansættes efter Indkomsten i det Kalenderaar, der gaar forud for 
Ligningen, medmindre der i vedkommendes 'Næringsvej sædvanlig benyttes et an
det Driftsaar, eller han gor Selvangivelse og derved paaviser, at han bruger et andet 
Regnskabsaar end Kalendcraaret, i hvilkel Tilfælde Ligningsmyndigheden kan lade 
det paagældende Driftsaar eller Regnskabsaar træde i Stedet for Kalenderaaret. 
Det saaledes valgte Drifts- eller Regnskabsaar kan ikke ved senere Skalleansætlel- 
ser fraviges uden forudgaaende Tilladelse fra Ligningsraadet.

153) Enhver Kommune skal have Skallevedtægt, som Kommunen har at folge ved 
Ligning af Formue og Lejlighed, I Vedtægterne skal det bestemmes, at der af Lig
ningsmyndigheden skal onvendes Ligníngsskala for Forhojelse eller Nedsættelse efter 
Lejlighed, idet den fastsatte Skala kun under ekstraordinære Omstændigheder kan 
fraviges.

Skattevedíæglen sladfæstes for Thorshavns Vedkommende af Indenrigsministeren4) 
efler Indstilling fra Byraadet, íor Landkommunernes Vedkommende af Laglinget 
(Lagtingets Landsnævnd) efter Indstilling af Forstanderskabet. Ligningsskalaen fast
sættes af Kommunalbestyreisen, i de Kommuner, hvor Ligningskommissionen fin
des, efter Forslag fra denne.

I Vedtæglen og den derli! horende Ligningsskala skal del bestemmes: 1) at Skatte
indtægten for hver enkelt Skatteyder efter Lejligheden skal forhojes (forholdsvis 
store Indkomster, ringe Husstand, særlig stor Vinding i del sidste Aar, særlige hel
dige Driftsforhold) eller nedsættes (forholdsvis ringe Indkomster, stor Borneflok,

*) Nu Landsstyret.
-) Som  æ ndret ved m idl. B est. Nr. 62 a f 23  D er. 1942.
B) Soni æ nd ret ved midl. Beat. Nr. 44 af 29. D er. 1947.

Nu Landsstyret.
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Alderdom, Sygdom, store Tab og Uheld i det sidste Aar) med henholdsvis indtil
40 %  og indtil 70  %, hvorved dog iagttages, at den stedfundne Forhojelse eller 
Nedsættelse i de enkelte Tilfælde under Hensyn til de nævnte Omstændigheder 

maa staa i Forhold til den Forhojelse eller iNedsættelse, der foretages overfor 
skattepligtige med tilsvarende Indkomster, 2 ) at Indkomster paa 1.000 Kr. og der* 
under kan nedsættes efter Ligningsmyndighedens frie Skon, dog ingensinde saale- 
des, at Skalleydelsen helt bortfalder.

Samtlige i Henhold til disse Regler udfundne Skatteindtægter beskattes med cn 
for samtlige Kommunes Skatteydere fælles Procent.

//. Ligningen a f Skat til Opholdskommunen.
11* Ved »Ligningsmyndigheden forstaas i denne Lov Forslanderskabet (i Thors

havn Ligningskommissionen).
17t Senest den 1, Januar opfordrer Ligningsmyndigheden ved Bekendtgorelse paa 

den i Kommunen brugelige Maade dem, som skal ansættes ti! personlig Kommune
skat i Kommunen, til selv eller ved en dertil betroet Fuldmægtig, dog i saa Fald 
under Fuldmagtgiverens eget Ansvar, inden 15. Januar eller for deres Ved
kommende, der er forpligtede til at ÍBre autoriserede Handelsbóger, inden Udgan
gen af Januar Maaned at angive deres Indkomst i Overensstemmelse med den
ne Lovs §§ 9 12, jfr . § I L  Det skal i Bekendtgorelsen udtrykkelig tilkendegives, 
at de Personer, der ikke selv angiver deres Indkomst, paadrager sig de i § 43 
nævnte Folger, og al Selvangivelser, der ikke indkommer inden de ovennævnte Fri
ster i behorig underskreven Stand, ikke har Krav paa at komme i Betragtning.

I Selvangivelsen skal Indkomsten være angivet særskilt for de forskellige Hoved
arter af Indkomster dog kan der ikke forlanges en Specifikation, der gaar ud 
over, hvad Heglerne om kommunal Kildeartsbeskatning tilsiger , hvorefter de 
opgivne Belob sammenlægges, saa at Selvangivelsen tillige udviser den samlede Ind
komst.

Personer, der er pligtige at fore autoriserede Handelsbóger, samt skattepligtige 
Dodsboer skal sammen med Angivelse aí deres Indkomst indsende Driftsregnskab 
og Opgtirelse over Status ved del paagældende Driftsaars Begyndelse og Slulning. 
Undladelse aí at meddele fornævnte Oplysninger medfórer, al den paagældende 
ifalder en daglig Bode af 10 Kr. fra den Dag, Paamindelsen fra Ligningsmyndig
heden er modtaget, ligesom Lagtingels Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskom 
missionen) og Ligningsraadet til enhver Tid kan fremlvinge Indsendelse ved Paalæg af 
Dagbðde. Boden, der lilíalder Kommunen, kan inddrives ved Udpantning,

Personer, der ikke omfattes aí Reglerne i foranstaaende Bestemmelse, men des 
uagtet forer Driftsregnskab eller foretager regelmæssig aarlig Statusopgorelse, kan 
af Ligningsmyndigheden, eventuelt Lagtingets SkaLLeudvalg (i Thorshavn Overlig- 
ningskommissionen) og Ligningsraadet opfordres til at indsende tilsvarende Op
lysninger angaaende deres Indkomst og Slalus med den Virkning, at Oplysningerne, 
saafremt de ikke indsendes, kan fremtvinges ved Dagbode i Overensstemmelse med 
den foran givne Regel.

Skemaer til Brug ved Selvangivelse udarbejdes paa Foranstaltning af Lagtingets 
Skatteudvalg og tilstilles a í Ligningsmyndighederne alle, der kan anses for skatte
pligtige. Skemaerne skal være saaledes indrettede, at skattepligtige, der har Bolig 
i egen Ejendom, fri Bolig eller frit Ophold, eller som forbruger egne Produkter 
eller Varer, udtagne aí egen Varebeholdning, kan faa Lejlighed til at angive Værdien 
af disse Goder.

Selvangivelsen underskrives som udfærdiget efter bedste Overbevisning.
For den umyndiges Vedkommende underskrives Skemaet af Værgen; Personer, 

for hvem der er beskikket Lavværge, underskriver i Forening med denne.
Ligningsmyndigheden indhenter derhos saa nojagííge Oplysninger som muligt

Scun æitjlriíl led midt. Besl. Nr. 62 af 23. Dec. 1942,
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om alle de skattepligtiges Indkomster, Formueforhold og hele okonomi^ke Stilling 
til Vejledning ved Skatteansættelsen.

18 Umiddelbart efler Udlóbet af Fribten for Indgivelse af Selvangivelser forelager 
Ligningsmyndigheden Ansættelsen for alle dem, der skal an æltes til personlig Kom
muneskat til Kommunen.

Forst sker Ansættelsen for Ligningsmyndighedens egne Medlemmer, hvorved den 
paagældende dog fratræder, medens hans Ansættelse sker. Et Medlem af Lignings
myndigheden kan ej heller deltage i Ansættelsen af hans beslægtede eller besvogrede 
i op- og nedstigende Linie eller hans Soskende eller disses Ægtefæller.

Derefter foretages Undersogelsen af de fremkomne SelvangiveUer. Formenes en 
Selvangivelse at være for lav, indbydes den paagældende al give Mode for at med
dele Oplysninger eller Bevisligheder, hvorefter Ligningsmyndigheden ansætler hans 
Indkomst, hvad enten han har givet Mode eller ej. Opholder han sig paa et Lig
ningsmyndigheden bekendt Sted paa Færoerne udenfor Kommunen, anmoder den 
ham skriftlig om de manglende Oplysninger og Bevisligheder og forelager forst 
hans Ansættelse efter at have modtaget hans Svar, saafremt dette indlober inden
1 1 Dage. Er hans Opholdssted ubekendt, eller opholder han sig udenfor Færoerne 
uden at have nogen Ligningsmyndigheden bekendt Fuldmægtig paa Øerne, kan 
Forhojelse finde Sled, uden at han har Krav paa at opfordres til at afgive yder
ligere Forklaringer eller Oplysninger.

Derpaa foretagea Ansættelsen af de ovrige skattepligtige, hvorved der i Mangel af 
fyldestgorende Oplysninger og Bevisligheder om hver enkelts Indkomst skal tages 
Hensyn til, hvad hans og hans Fam ilie. Underhold efter dennes Storrelse og Leve 
maade antages at koste, og hvad der foróv rigt \ides om hans Formue^forfatnin; o" 
om hans Bedrifts Omfang og Udbytte.

Ligningsmyndigheden kan, hvor særlig Forhold, saasom Sygdom, Dodsfald, Lryk 
kende Familieforhold, Indkaldelse til Militærtjeneste og deslige taler for, at en 
skattepligtig ikke ansættes efter sin hele Skatteindtægt, efter derom indgiven Be 
gæring bevilge en Nedsættelse i denne. Med Hensyn lil Begæringer om en saadan 
Nedsættelse finder Reglerne i §§ 20 og 21 om Klager til Ligningsmyndigheden og 
lil Laglingels Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissionen) tilsvarende An
vendelse.

Paa samme Maade forholdes med Hensyn til Begæringer fra Enker om Nedsæt
telse i den skattepligtige Indkomst efter Reglerne i nærværende Lovs § 12.

19 Inden 5, Februar udarbejder Ligningsmyndigheden en Fortegnelse over samt
lige skattepligtige med Angivelse af hver enkelts fulde Navn og Bopæl, hans Ind
komst, den endeligt udfundne Skatteindtægt, samt hvor stort et Belob der er paa
lignet harn i Skat. I Thorshavn skal det tillige i Fortegnelsen an fores, hvor stort 
et Belob, der er paalignel hver enkelt skattepligtig som Bygningsskttt, jfr . § 31 i Lov 
Nr. 126 af 27. Maj 1908, og i Landkommunerne, hvor stort et Belob, der er paa
lignel hver enkelt skattepligtig efter Marketal, jfr . § 37,

I Tiden fra den 5. til den 15. Februar fremlægges denne Fortegnelse efter for- 
udgaael Bekendtgorelse paa den Í Kommunen brugelige Maade paa et for Kom 
munens Beboere belejligt Sled lil almindeligt Eftersyn, Fortegnelsen skal indeholde 
Meddelelse om, at Klage over Ansættelsen kan indgives lil Ligningsmyndigheden, 
at en saadan Klage maa affattes skriftligt, og al den maa indsendes inden 18. 
Februar.

Senest 5. Februar tilstilles der de skattepligtige, som rettidig har indgivet Selv 
angivelse, men hvis Selvangivelse ikke er taget tíí Folge, særlig Underretning derom 
med Oplysning om den Indkomst, hvortil de er ansat, og i denne Underretning op
lages derhos ligeledes Meddelelse om, at Ansættelsen kan paaklages skriftligt for 
Ligningsmyndigheden inden 18. Februar.

Endvidere staar det enhver frit for inden 18. Februar skriftligt til Ligningsmyn
digheden at indgive Klage over, al en skattepligtig er forbigaaet eller ansat for 
lavt, eventuelt ledsaget af Begæring om, at der gives Klageren Lejlighed til mundt
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lig at fremfore de yderligere Forklaringer og Oplysninger* hvortil han maatte finde 
sig foranlediget.

Offentliggørelse i Pressen eller paa andre Maader af den nævnte Fortegnelse el
ler Dele deraf maa ikke finde Sted.

20 Ligningsmyndigheden afholder derefter i Tiden fra 18. Februar til 1, Marts 
et eller flere Moder, under hvilke der gives Klagerne og for saa vidt det drejer 
sig om en Klage over, at en skattepligtig er forbigaaet eller ansat for lavt tillige 
vedkommende skattepligtige Lejlighed til efter forudgaaende Tilsigelse at fremkom
me med mulig yderligere Forklaringer og Oplysninger, hvorefter Ligningsmyndig
heden bestemmer, hvilke Tilfðjelser til eller Ændringer i Ansættelserne den heref
ter vil foretage, samt foretager de som Falge aí disse fornodne Rettelser i den i 
§ 19, 1ste Stykke, nævnte Fortegnelse,

Om den trufne Afgorelse giver Ligningsmyndigheden skriftlig Underretning til de 
paagældende skattepligtige med Tilfojende om, at de vil kunne klage til Lagtingels 
Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissionen), at en saadan Klage maa 
affattes skriftligt og maa være stottet paa Grunde og bilagt med alle de Aktstykker, 
som kan tjene lil Sagens Oplysning, at det udtrykkelig maa angives, saafreml der 
finskes Lejlighed til mundtlig at fremfore yderligere Oplysninger og Forklarin
ger, og at Klagen maa indsendes inden en Frist af en Maaned fra Underretnin
gens Modtagelse.

211) Forinden Lagtingets Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissio- 
ncn) træffer endelig Afgorelse i Anledning af de indkomne Klager over Lignings
myndighedens Ansættelse, indhenter del dens Erklæring over disse samt giver de 
skattepligtige, der har fremsat Begæring om mundtligt at fremfore yderligere Op
lysninger og Forklaringer, Lejlighed hertil, ligesom del i det hele soger at faa Kla
gerne oplyst saa godt som muligt.

Om sin Afgorelse giver Lagtingets Skatteudvalg (Overligningskommissionen) Med
delelse Li! Ligningsraadet, Ligningsmyndigheden og til vedkommende skattepligtige,

22 Dersom den af Lagtingets Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissio- 
nen) trufne Afgorelse gaar ud paa, al en paa Fortegnelsen ikke opfort skatteplig
tig skal optages og hans Indkomst anslaas, skal Ligningsmyndigheden opfordre ved
kommende skattepligtige til al fremkomme med Selvangivelse i Lobet uf l i  Dage. 
Ligningsmyndigheden foretager derefter Ansættelsen, ved Inilken de samme Regler 
fíilges som ved den almindelige Ansættelse, dog at Ligningsmyndigheden i alle Til
fælde skal sætte den paagældende i Kundskab om Ansættelsen, og at det Tidsrum, 
inden Udlobel af hvilkel den skattepligtige kan indgive Klage lil Ligningsmyndig
heden, er 1 1 Dage, al regne fra det Tidspunkt, da han har modtaget Underretning 
om Ansættelsen.

Ligningsmyndighedens Ansættelse kan paaklages til Lagtingels Skalleudvalg (Over- 
ligningskommissionen) i Overensstemmelse med Reglerne i § 20, sidste Stykke.

For saa vidt der i ovrigt bliver Tale om en særskilt Ansættelse for skattepligtige, 
der ikke er blevet medtagne ved den almindelige Skatteansættelse (jfr . § 1), finder de 
ovennævnte Regler tilsvarende Am endelse.

23 Efter at Ligningsmyndigheden har modtaget Meddelelse om den af Lagtingets 
Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissionen) trufne Afgorelse, udarbejder 
den den endelige Skalteliste ved al foretage de fornodne Ændringer i den i § 10, 
1ste Stykke nævnte Fortegnelse.

///. Skal til Erhvervskommunen.
24-) Naar en Person eller et Interessentskab, en offentlig Institution eller Stiftelse 

( jfr . dog § 32) driver Erhvervsvirksomhed i en Kommune saasom Haandværks-, 
Fabriks-, Handels-, Vekselerer-, Bank-, Agentur-, Forsikrings-, Enlreprenor-, Sag- 
fíirer-, Læge-, Beværter- eller med disse beslægtede Virksomheder, der ved For

>) Som  æ ndret ved m idi. Best. Nr. 62 uf 23, D ec. 1942.
Som  tftid rct LI. Nr. 74 af 22, Dec. 1951.
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relningslokale, fust Arbejdsplads eller paa anden lignende Maade er knyttet líl Kom
munen, eller Virksomhed ved Uefordring af Personer og Gods eller oppebærer Afgift 
af fast Ejendom etler bruger, ejer eller er beneficeret med fast Ejendom, skal der 
for den Indtægts Vedkommende, som den pa agæld ende har heraf, paalígnes ham 
i personlig Skat til denne Kommune (Erhvervskommunen) et Bidrag svarende lil 
den Skal, som paalignes Kommunens Beboere efter Formue og Lejlighed.

Strækker en Bedrift sig ind i flere Kommuner paa Færoerne, og der opstaar 
Uenighed mellem disse om, hvor stor en Del af Indtægten der hidrorer fra hver 
Kommune, afgores Fordelingen af Lagtingets Skatteudvalg. Opstaar Sporgsmaalel 
mellem en Kommune paa Færoerne og en Kommune i del ovrige Kongerige, afgores 
det af Indenrigsministeren.

Naar en Person, der er skallepligtig ifolge foranstaaende Bestemmelser, opholder 
sig udenfor Kongeriget, er hans herværende Fuldmæglig eller Forretningsforer med- 
unsvarlig íor Skatten.

25 Den i § 24 ommeldle Skatteligning foretages af de samme Myndigheder og 
lil de samme Tidspunkter som Ligning af anden personlig Kommuneskat.

Den skallepligtige skal, hvis det forlanges af Ligningsmyndigheden, lil denne op
give en i Kommunen bosiddende Person som sin Repræsentant. Om Skattens Fast
sættelse bliver der snaresl muligt al tilstille den skattepligtige eller hans Repræ
sentant saavel som hans Opholdskommune, for saa vidt denne kendes, bevislig 
Underretning, indeholdende Oplysning om den anslaaede Skolteindtíegt. Klage over 
Ansættelsen kan inden ] Muaned, regnet fra Underretningens Modlagelse, saavel uí 
den skattepligtige som af Opholdskommunen indgives til Ligningsmyndigheden, 
Denne har inden 3 Uger at meddele Klageren, om nogen og da hvilken Forandring 
der indrommes i Ligningen. Inden en Maaned efter Modtagelsen af denne Under
retning kon Klageren indanke Sporgsmaalel for Lagtingets Skatteudvalg (i Thors
havn Overligningskommissionen).

Hvis Erhvervskommunens Bestyrelse finder, at del Skatlebelob, der efter forrige 
Paragraf kan paalignes, i et eller flere enkelle Tilfælde vil blive saa ringe, al del 
ikke kan opveje den med Skattens Paaligning og Opkrævning folgende Ulejlighed, 
kan det forbigaus paa Ligningslislen,

26 I det Tilfælde, at en Person, der buade har fast Ophold og har Virksomhed 
eller Indiægl af nogen af de i § 24, 1ste Stykke, omhandlede Arter i en Kommune 
og er sal i personlig Skal Lil denne som Opholdskommune, fraflyller Kommunen, 
kan han ved en særskilt Skatteansællelse sælles i Skal til samme Kommune som 
Erhvervskommune. Forpligtelsen til al svare denne SkaL indlræder da fra det Tids
punkt, da Forpligtelsen lit al svare Kommuneskat ifolge Ophold som Fólge af 
Bortflytning ophorer. For saa vidt del Fraflytningen forudgaaende Ophold i Kom
munen ikke har værel af tilstrækkelig Varighed til at begrunde Skattepligt, indlræder 
Forpligtelsen lil at svare den beromhandlede Skat Tra bemeldte Opholds Begyn
delse, Om Ansættelsen bliver der snaresl muligt at meddele den paagældende særlig 
Underretning med Tilkendegivelse, at han. hvis han er misfornojet med Ansættel
sen, inden 1 Maaned maa indgive Ktage lil Ligningsmyndigheden. For saadan Ktage 
gælder íovrigt Reglerne i § 25,

I Tilfælde of Dodsfald bortfalder Forpligtelsen lil al svare Skallen med Ud
gangen af den Maaned, i hvilken den skattepligtige er afgauet ved Doden.

27 For saa vidt en Person, hvem der i Kommunen er paalignet Skal ifolge §§ 
2 ‘1— 26, i Skalteaarets Lob tilflytter Kommunen, bortfalder hans Forpligtelse Lil at 
svare Skal líl samme efter bemeldte Paragraffer fra del Tidspunkl, da han bliver 
pligtig til at svare Skat til den ifolge Ophold.

28 Naar der i Henhold lil §§ 2'l— 26 er paaligneL en Person, som hur skaLLepligligl 
Ophold i en Kommune i Kongerigel, Skal i en eller flere Erhvervskommuner, har 
han Rel til i den personlige Kommuneskat, der er paalignet ham i Opholdskommu
nen, at kræve passende Fradrag i Forhold lil, hvad der for del Tidsrum, sidst
nævnte Skats Ansættelse omíutler, er ham saaledes paalignet lil andre Kommuner.
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Sporgsmaal herom afgores af Lagtingets Skatteudvalg, saafremt Sagen alene ved- 
rorer færoske Kommuner, og ellers af Indenrigsministeren.

Er Skatten til Opholdskommunen allerede betalt paa den Tid, hans Skut til en Er
hvervskommune i Henhold til §§ 21— 26 bliver endelig Fastsat, er han i Lobet af
3 Maaneder derefter berettiget til at kræve Tilbagebetaling af Opholdskommunen 
af den Del af den til samme betalte Skat, som han efter foranstaaende Regler vilde 
■have været berettiget til at fradrage.

29 Naar to eller flere Kommuner enes om at afgore del Mellemværende, som de 
í §§ 24— 28 omhandlede Beskatningsforhold medforer, paa anden regnskabsmæssig 
Maade end den i de nævnte Paragraffer foreskrevne, kan, saafremt Mellemværendet 
alene ved rorer færoske Kommuner, Lagtingels Skatteudvalg og ellers Indenrigs
ministeren tillade delte.

IV , Skal lil Amtsrepariitionsfonden,
301) De ti| Amlsrepartitionsfondens Fornodenheder nodvendige Belob tilveje

bringes ved Udskrivning paa de i Amtet værende Kommuner. Fordelingen paa Kom
munerne fastsættes særligt for hver Gang, saaledes at Halvdelen fordeles efter For
holdet mellem de samlede Belob nf endeligt udfundne Skatteindtægter í hver Kom
mune for det faregaaende Kalenderaar og Halvdelen efler Lagtingets Ski5n.-) De 
Kommunerne paalignede Belob udredes af disse paa samme Maade som deres ovrige 
Udgifter.

Til Brug ved Foretagelsen af den nævnte Fordeling mellem Kommunerne er disse 
pligtige til inden den 1, Juli at opgive Laglingel det samlede Belob af endeligt ud
fundne Skatteindtægter for det forudgaaende Kalenderaar. Ved Beregningen af dette 
Belob lægges Ligningsmyndighedens Ansættelse til Grund i de Tilfælde, hvor en ind
given Klage over Ansættelsen ikke er endeligt afgjort paa det Tidspunkt, hvor Be
regningen finder Sted.

31 Uden at to Trediedele af Lagtingels Medlemroer har steml derfor, kan Tingel 
ikke i noget Aar udskrive et hojere samlet Skattebelob til Amlsrepartitionafonden 
end Gennemsnitsbelobet af det samlede Belob af Skaller til Amtsrepartitionsfon- 
den i de 3 nærmest foregaaende Aar, med Tillæg af en Femledel, saaledes al det 
Belob, som herudover i noget Aar udskrives, ikke medtages ved en paafolgende 
Beregning af de sidste 3 Aars Gennemsnitsbeiob,

V. Undtagelser fra Skattepligten.
323) Personlig Kommuneskat panlignes ikke:
a. Kongen, Medlemmer af det kongelige Hus eller Civitlislcn.
b, Stalen og de Instilulioner, hvis Indtægter og Udgifter bestemmes ved Finans

loven, af de Indtægter, der ikke hidrorer fra Landejendomme, Jordskyld, Arvefæste
afgifter eller Fabrikdrift. I den Stalen derefter paahvilende personlige Kommune
skat afkortes de Fordele, vedkommende Kommune gennem Depulnter, Legater eller 
lignende Bidrag fremdeles oppebærer af Statens Ejendomme.

e. Kirker, der ejer sig seh, for saa vidl angaur Kirkebygningerne med Grund og 
Kirkegaarden.

d. Nationalbanken i det Omfang, dens Oktroj hjemler.
e. Kreditforeninger og Kreditkasser, hvis Slatutler er stadfæstet i Henhold til Lov. 

»amt Sparekasser, som virker i Henhold lil de i Lov i\r. 539 af 4. Oktober 19 1 9 ')  
om Sparekasser indeholdte Bestemmelser.

Den stedlige Kommunalbestyrelse kan for et Aar ad Gangen t’lstaa saadíí niie vel- 
gorende Sliflelser og Foreninger hvis Formaal er almindelig Understottelse af 
trængende, eller som har et lignende Formaal, Frihed for al svare personlig Kom
muneskat.

* ) Sisra a;ndret ved LI. Nr. 25 a f 17. D er. 1948, jf r ,  ogsaa Lov Nr. 202 uf 15. M nr(s 1939.
8) Som  a ffa tte t ved Lov Nr, 16 a f 7. M arts 1928
®) Som  æ ndret ved LI, Nr. 48 a f 31, Aug. 1949.
*) Nu Lov Nr. 159 a f 18. M a j 1937.
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Virksomheder og Institutioner, der ejes og drives íor Landskassens Regning, kan 
ikke paalignes Skat til nogen Kommune.

VI. Almindelige Bestemmelser.
331) Laglingels Skatteudvalg bestaor of Amtmanden som Formand og 4  af Lag

tinget indenfor dels Midte ved Forholdstal tvalgle Medlemmer. A f Lagtinget vælges 
endvidere 1 Suppleanter, der træder i Medlemmernes Sted, naar disse er forhindret 
i at deltage i Udvalgets Arbejde, eller naar et Medlem udtræder af Tinget. Valg af 
Medlemmer finder Sted efter hvert Lagtingsvalg. Inden 1. April skal Ligningsmyn
dighederne til Ligningsraadet indsende en Fortegnelse over Skatteansættelsen med 
de indkomne Selvangivelser, ligesom de skal være pligtige til at meddele de Oplys
ninger, Udvalget maatte iinske.

3 4 -’ )

35 Enhver Skatteyder er pligtig, forinden han fraflytter en Kommune eller senest 
1 i Dage derefter, at meddele denne Kommunes Ligningsmyndighed sin nojagtige 
Adresse i den Kommune, i hvilken han derefter tager eller agter at tage Ophold.3) 
Forsommer han rettidig at give disse Oplysninger, kan Kommunalbestyrelsen i den 
fraflytlede Kommune paalægge ham en Rode fra 2 fil 50 Kr., som i Mangel af 
Betaling inden Udlobel af den for Bodens Erlæggelse af Kommunalbestyrelsen fast
satte Frist kan forlanges afsonet. Under samme Biideansvar er han pliglig at give 
Ligningsmyndigheden i den Kommune, hvortil han er flyttet for at tage Ophold, Med
delelse herom tillige med Oplysning om, hvilken Kommune han er fraflytlet. Bo
derne tilfalder Kommunens Hjælpekasse, Indholdet af nærværende Paragraf bliver 
at anfore paa den Skatteseddel, der tilstilles Skatteyderne, eller paa Skatlekvitle- 
ringen.

36 Fraflytningskommunens Ligningsmyndighed er, efter at den har modtaget de 
i § 35 nævnle Oplysninger, pligtig til snarest at give Ligningsmyndigheden i den 
Kommune, hvortil Skatteyderen er flyttet, Meddelelse om Fraflylningen saml om 
Stcirrelsen af den Skatteindtægt, hvortil vedkommende efter §§ 9— 1 1 er ansat 
til Kommuneskat i del paagældende Skulleaar.

37 Det Beliib i Penge eller Naturalydelser, der i Landkommunerne efler del i §
21 i Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de íæroske Landkommuners Styrelse 
nævnte Overslag skal udredes af hvert Sogn, bliver af Ligningsmyndigheden at paa
ligne Sognets Beboere under eet efler Marketat samt Formue og Lejlighed i et 
Forhold, som for 3 Aar ad Gangen fastsættes af Lagtinget efter Ligningsmyndighedens 
Forslag.

38 Ingen kan ved al indanke en Skalleansællelse for Luglingets Skatteudvalg (i 
Thorshavn Overiigningskominissionen) unddrage sig Forpligtelsen Lil at udrede den 
til Betaling forfaldne Del af Skallen. Naar Ligningsmyndighedens Ansætlelse for
andres, berigtiges detle Belob, som vedkommende forinden Forandringen har be
lalt, ved Tillæg eller Fradrag i den næ-le Skatlelermín og om fornodent ved Tilbage
betaling af det erlagte eller en Del deraf.

39-*) Det overlades til Kommunalbestyrelsen selv at bestemme, om den vil ind
kræve de ifolge Ligningen udskrevne Opholdskommune og Erhverv skatter i to 
eller flere Terminer eller maanedsvis (fordelt paa 8, 10 eller 12 Maaneder). Be
stemmer Kommunalbestyrelsen at indkræve i lo Terminer, skal der belales for fórste 
Halvaar i Liibet af Februar Maaned og (or andet Halvaar i Liibet of August 
Maaned. Bestemmer Kommunalbestyrelsen nt indkræve i fire Terminer, skal der be
tales for forste Fjerdingíaar i Liibet af Februar Maaned, for andet Fjerdingoar i 
Liibet af Maj Maaned, for tredie Fjerdingoar i Liibet uf August Maaned og for fjerde 
Fjerdingaar i Liibet af November Maaned. Vedtager Kommunalbestyrelsen al ind
kræve maanedsvis, bestemmer Kommunalbestyrelsen, om Belalingen skal finde Sted

' )  Som  æ ndret verf m iiil. Best. Nr. 69 a f 23. D er. 1941 o;.' Nr, 62 nf 23. Dec. 1912.
a) O p h sciel ved m idl. Best. Nr. 69  a f 23, D er. 1941.
3) J f r .  nn LL Nr, 23  a f 31. M arts 1949 om Folkereg ister.

Som  umdret ved midl. Best. Nr, 2 a f 14. M arts 1947,
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med en Tolvtedel i hver Maaned, elfer med den liUvarende storre Brok i 10 eller
8 Maaneder, saml hvilke to, henholdsvis fire Maaneder, der da skal forbigaas.

Hvad der ikke er betalt inden den 3die i den Maaned, der falger efler den, 
hvori Betalingen efter foranslaaende Regler skulde være erlagt, soges tillige med 
paalobne Renter efter lovlig Omgang inddrevet ved Udpantning. 1 Tilfælde, hvor 
der er givet Henstand med Skaltens Betaling, regnes Udpantningsfristens Begyndelse 
forsi fra det Tidspunkt, da Skatten efter den givne Henstand skulde være betalt.

Naar Indkrævningen finder Sled maanedsvis, liehðver 'Kommunalbestyrelsen dog 
kun at foranledige Udpantning forelaget ved Udgangen af hvert Fjerdinguar íor de 
i Fjerdingaaret til Indkrævning forfaldne Bidrag,

Det beror paa Kommunalbestyrelsens Bestemmelse, om Bidragene af Skatteyder
ne skal indbetales til Kommunalbestyrelsen paa besleml Sted og Tid eller ved Kom 
munalbcstyrelsens Foranstaltning opkræves i Skatteydernes Hjem.

En skattepligtig, der ikke har fast Ophold í Kommunen, skal íor Kommunalbesly 
reisen opgive en i Kommunen bosiddende Mand, der indbetaler hans Bidrag.

40 Nuar Skat til Kommunen ikke betales til den af Kommunalbestyrelsen efler 
Forfaldsdagen beslemte Tid, er den kommunale Bestyrelse berettiget lil foruden Skat- 
lebelobet al fordre Renle heraf, 1A pCl. maunedlig for hver paabegyndt Maaned 
regnel fra den forste i den Maaned. i Inilken Opkrævning aí Skallen har kun
net paabegyndes.

41 Er Udpantning forgæves forsógt for den et Familieoverhoved paahvilende Skat. 
skal Udpantning kunne ske i de Ejendele, der maalte tilhore den med Manden sam 
levende Hustru, eventuelt i Ejendele [ilhorende de Bórn. hvis Indkom^l er med 
regnet ved Familieo verhovedets Ansættelse lil Skal,

42>) Naar en Skatteyder ikke inden det Tidspunkt, hvor Udpantning kan be- 
gaires, har betak den ham paalignede personlige Kommuneskat, har Kommunalbesly 
reisen Rel lil ved skriftlig Meddelelse lil den paagældende Skatteyders Arbejdsgiver 
al forlange, at Arbejdsgiveren i Skalleyderens Lonning eller Provision herunder 
enhver forskudsvis Udbelalíng aí Lon, Provision eller lignende tilbageholder del 
lil fornævnle Ydelses Betaling med paalobne Slrafrenler og Gebyrer fornodne Be- 
lob, og nt detle Belób af Arbejdsgiveren indbetales i Kommunens Kasse. Til Fylder-t- 
gorelse af Skalter, Renter og Gebyrer kan der ikke i den Skatteyderen tilkommende 
Lonning eller Provision tilbageholdes for ugifle Skalleydere mere end Trediedelen 
og for giflc SkaLteydere mere end Sjeltedelen ved hver Lonudbelaling. Det samme 
gælder for kommunale Tjenestemænd og Statstjenestemænd uanset herfra afvigende 
Bestemmelser i den ovrige Lovgivning. Den Arbejdsgiver, der forsommer de ham 
herefter paahvilende Pligter, bliver ansvarlig for det deraf for Kommunen folgende 
Tab.

Del paahviler derhos Arbejdsgiveren inden Udlobet aí 1 1 Dage efter Modtagel
sen nt besvare skriftlige Forespiirgsler fra Kommunulbestyrelsen om, hvornaar og 
med hvilke Belob Udbetaling af og Tilbageholdelse i en i hans Tjeneste værende 
Skatteyders Lonning har fundet Sled i Tiden efter, at Arbejdsgiveren har mod' 
laget den i 1ste Stykke omhandlede Meddelelse. Arbejdsgiveren er derhos pligtig 
inden 5 Dage efler, at en Skatteyder, i hvis Lonning han efter del foranslaaende 
er pligtig at fradrage skyldigt Skatlebelob, forlader Tjenesten, al foreluge Anmel
delse herom lil Kommunalbestyrelsen.

Undlader en Arbejdsgiver al opfylde de i nærværende Paragraf nævnte Pligler. 
ifalder han Boder fra 10 Kr., der tilfalder Kommunens Kasse. Sager herom behand
les som Politisager.

43 Den, der forsommer rettidigt at selvangive sin Indkomst i Overensstemmelse 
med Reglerne i nærværende Lov, forlaber Rellen lil ul gore Indsigelse mod sin An
sættelse, medmindre han kan godtgore, at Ansættelsen overskrider hans virkelige

' )  Som aimJrct Ved Lov Nr. 36 a f  16. Febr. 1939.
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Indkomst med mere end 25 pCt. Er Forskellen stórre end 25 pCt., skal han betale 
Skat af den virkelige Indkomst med Tillæg af 25 pCt.

Har den paagældende angivet Indkomstens samlede Belob, men ikke gjort Iíede 
for dens Fordeling paa de forskellige Kilder, indtræder de i nærværende Paragraf 
omhandlede Virkninger dog forst, naar lian forgæves er opfordret Lil mundligt eller 
skriftligt ul give de manglende Oplysninger.

Følgerne af at undlade rettidigt al ind=ende Selvangivelse kan bortfalde, naar 
de skattelignende Myndigheder finder, at den pangældende har anfort fyldestgorende 
Grunde til sin Undskyldning.

44>) Den, der til Skade for Kommunen mod bedre Vidende eller ved grov Uagt
somhed gor en urigtig Selvangivelse eller meddeler urigtige Oplysninger Lil Lignings
myndighederne om sine Indlægter eller Formue- og Lejliphedsforhold, straffes efter 
Ligningsraadets Bestemmelse med at bóde den beMegne Skats Belób indtil 10 Cange. 
Opdages Besvigclsen ved Behandlingen af dens Dodsbo, der har gjort sig skyldig 
deri,  betaler Boet den besvegne Skal med den* dobbelle Belob. Denne Forpligtelse 
berores ikke af e( i Boel udsLcdt Proklama.

I Mangel af almindelig Overenskom t mellem Ligningsrandel og den skattepligtige 
eller hans Bo bliver Sagen at behandle i den kriminelle Proces’ Former.

45 Foruden at ifalde Bodeansvar er den, der kendes skyldig i et Forhold, der 
falder ind under § 1-1, forpligtet til at efterbetale den for lidet erlagle Skat.

Lignende Forpligtelse lil at eflerbetale den for lidet erlagle Skal paahvilcr enhver, 
om hvem oplyses, al han ikke har \æret bc>kattei af sin fulde Indkomsi, uden Hen
syn til, om den paagældende har indgivet Selvangivelse eller ikke. StorreLen af 
deL Skattebelob, der skal efterbelales, bliver i Mangel af mindelig Overenskomst 
at fastsætte ved Domslolene.

Belobet kan inddrives ved Udpantning, og der haves for delle samme Fortrinsret 
som for Skaller.

46 Medlemmerne af Ligningsmyndighederne, af Laglingels SkalLeudvalg og aí 
Overligningskommissionen i Thorshavn saml de kommunale Myndigheder, hvem Op
krævningen og Inddrivelsen af Skatten paahviler, er under Ansvar efter Strafifeloven 
af 10. Februar 1866 § 139, jf. § 144,2) forpligtede ti! overfor uvedkommende 
at iagttage ubrodelig Tavshed med Hensyn lil de Oplysninger om Skatteydernes 
Indkomst- og Formueforhold, som under Varetagelsen af deres Hverv maatte kom
me til deres Kundskab.

Den samme Bestemmelse gælder med Hensyn lil de ved de nævnte Myndigheder 
ansatte eller af dem anlagne Medhjælpere.

47 Offentliggorelse af Forhold, som efter denne Lov ikke maa offenlliggores, jfr. 
§ 19. straffes med Boder paa indlil ‘100 Kr.

Sagerne behandles som offentlige Politisager. Paalale kan ske saavel efter Skatte
yderens som efler vedkommende Kommunalbestyrelses Begæring.

48 Det staar enhver, som i Henhold Ul denne Lovs §§ 17 og 34- ikendes Bode, 
frit forinden 14 Dage. efter at det er blevet ham meddelt, at forlange Sagen gjort 
til Genstand for retslig Paatale. Sagen behandles som offentlig Politisag,

Naar ikke andel er fastsal, tilfalder Biidcrne efler denne Lov vedkommende kom
munale Kasse og inddrives ved Udpantning.

49Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1924, saaledes at der forste Gang vil 
være at indgive Selvangivelser i Januar Maaned 1924, og saaledes at Loven finder 
Anvendelse ved Kommunernes Ligning for Skatteaaret 1924. Bestemmelsen i § 30, 
1ste Stykke, om Fordelingen paa Kommunerne af Skatten LÍI Amlsrepurtitionsfon- 
den anvendes forsie Gong af Lagtinget i 1924 for Skatteaaret 1925. Landkommu
nernes og Lagtingets Regnskabsaar er <fra den 1. Januar 1924 at regne Kalender- 
aarel. Den i Efteraaret 1922 foretagne Skalleligning bliver tillige gældende for Ok-

Som ændret ved LI, Nr. 2-1 of 17. M arts 1951.
2) J fr . Lovbek. Nr. 215 af 24. Juni 1939 § 152.
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lober Kvartal 1923, saaledes at Skalten for delle Kvartal opkræves med forholdsvis 
samme Belob som Skalten for Regnskabsaarel 1922 23. Efler den 31. December 
1924 aflægges der Regnskab for Tiden fra 1. Oktober 1923 ti) 31. December 1921.
I Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de færoske Landkommuners Styrelse ændres 
i § 21, lste Punktum: »sidste Halvdel af Seplember Maaned« til: »sidste Halvdel 
af December Maaned« og i § 29, lste Punktum: ^Udgangen af December Maa 
ned« til: »15. Februar«. Lov Nr, 30 af 28. Februar 1872 om de færoske Landkom 
muners Styrelse §§ 20, 22— 24 og 26, Lov Nr. 126 af 27. Maj 1908 om Byen 
Thorshavns kommunale Styrelse §§ 35— 39, Lov om Ændringer i og Tillæg til de 
nugældende Regler om den kommunale Beskatning paa Færoerne af 12, April 1911 
samt Lov om Udskrivning af Skaller til Amlsreparlilionsfonden paa Færoerne af 
5. Marls 1920 ophæves.

SKATTEVEDTÆ GT FOR N. N. SOGN.i)
I. Skat lil Kommunen som Opholdskommune,
1 Paa Grundlag af det foregaaeride Aars Skalteforlegnelse og ovrige foreliggende 

Oplysninger affatter Forslanderskabet inden den ... December en Fortegnelse over 
samtlige de Personer, der skonnes at kunne ansælles lil at svare Skal efter Formue 
og Lejlighed til Kommunen i det næste Skalleaar, jfr . §§ 1 og 3 i  Lov af 12. Marls 
1923. Paa denne Fortegnelse optages ikke blot de, som ved dens Affatlelse har fast 
Ophold i Kommunen, men ogsaa de, om hvem del paa den Tid kan forudsætles, at 
de i mindst 3 Maaneder af næste Skalleaar vil have skattepligtigt Ophold samme
steds, jfr . § 3 i fornævnte Lov, - For dem, der antages tillige at ville have fast 
Ophold andetsteds, tilfíijes herom den fornodne Anmærkning. Familieoverhovedet 
beskattes af hele Husstandens Indkomst. Til Husstanden henregnes den med Man
den samlevende Hustru, selv om hun har Særformue, saml hjemmeværende Born 
(herunder ogsaa Stif-, Adoptiv- og Plejebbrn) under 16 Aar, som ikke har stadig 
Indlægt ved personligt Arbejde for Fremmede, derimod ikke andre Slægtninge, der 
ere optaget i en Familie. ~aa lidt som Personer, (ler mod Lon eller andet Veder
lag ere untagne lil Tjeneste eller anden Medhjælp. Hustru, der til Sladighed lever 
adskilt fra sin Mand, bliver at belragte som selvstændig skattepligtig Person med 
Hensyn lil den Del af hendes Indkomst, der ikke bestaar af Bidrag fra Manden. 
Ligningen tilendebringes inden 5. Februar. Ligningen foretages saaledes: A. For 
hver i Fortegnelsen optagen Person, som har indgivel Selvangivelse som foreskre
vet t Lovens § 17, ansætte- Indkomsten i Overensstemmelse med Selvangivelsen, 
medmindre del skonnes, at denne er for lav, i hvilket Tilfælde den paagældende skat 
indbydes til at forklare og bevisliggore sin Angivelse, jfr . Lovens § 18. For hver 
af de ovrige paa Fortegnelsen opforle Personer anslaar Forslanderskabet hans Ind

komst efter Reglerne i Lovens §§ 9— 12 og § 14,jfr. § 18. Den herefter fremkomne 
Indkomsl opfores i 2den Rubrik med Overskrift »Den for hver Skatteyder angivne 
eller anslaaede Indkomst« ved Siden af hver Persons Navn. B. Den i Overensstem
melse med foranslaaende opforte Skatleindtægl kun efter Forslanderskabels Skon 
for hver enkell Skatteyder efter Lejligheden forhojes (forholdsvis slore Indkom 
ater, ringe Husstand, særlig slor Vinding i del sidste Aar, særlig heldige Drifts
forhold) eller nedsætles (forholdsvis rin^e Indkomster, stor Borneflok, Alderdom. 
Sygdom, slore Tab og L'held i del sidste Aar) med henholdsvis indtil 10 pCl. og 
indtil 70 pCt., hvorved dog iagttages, at den stedfundne Forhojelse eller JNed- 
sæltehe i de enkelle Tilfælde —  under Hensyn lil de nævnte Omstændigheder 
maa staa i Forhold lil den Forhojelse eller Nedsællelse, der foretages overfor skat
tepligtige med tilsvarende Indkomster. I Ligningen maa for hver Skatteyder anfbrtr 
med hvilken pCt. hans Indkomst er bleven forhojel eller nedsat. Indkomster paa 
1000 Kr. og derunder kan nedsættes efler Forstanderskabets fri Skon, dog ingen

*) Nu rans lit dette Udkcst til Vedtægt bemærkes senere Ændringer i Skatteloven, hvoraf fól* 
gcr tiis\ arcade Æ ndringer i Udknstct,

306



1923

lunde saaledes, al Skalleydelsen helt bortfalder. C. I en særlig Rubrik anfores de 
Belob, hvorefter Skallen for ihver enkelt Pen;-on kal beregnes i Henhold til del foran 
anforte, »den endelig udfundne Skatleindlægl«. D. Det Belob, som ifolge det af 
Forstanderskabet vedtagne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter i del 
folgende Skatleoar skal udredes, efter Formue og Lejlighed, multipliceres med 100, 
og det udkomne Belob divideres med Summen af de i vedkommende Rubrik op
forle endelig udfundne Skatteindtægter, Den herved udfundne Kvotient, der afrun
des til el Multiplum af 1.llu, er tlen Procent, der vil være at udrede i Skat af disse 
Indtægter. Den saaledes udfundne Procent op fores i en særlig Rubrik paa Lig
ningen og i en folgende Rubrik opfores det paa hver enkelt Skalleyder faldende 
Skattebekib.

2 Efter Ligningens Tilendebringelse bliver Fortegnelsen al fremlægge lil Eftersyn 
i Tiden fra den 5. til den 15, Februar paa el for Kommunens Beboere bekveml 
Sted efter forudgaaende offentlig Bekendtgíirelse paa den i hver Kommune hidtil 
brugelige Maade. Bestaar en Kommune af 2 eller flere Sogne, maa Fremlæggelsen 
og Bekendlgorelsen herom finde Sled i hvert Sogn, ligesom den ogsaa skal finde 
Sted paa flere Steder i et Sogn, naar dettes Udstrækning eller andre Forhold lale 
derfor. I Bekendtgørelsen optages Meddelelse om. at Indsigelsen mod Ligninren 
maa indleveres skriftlig líl Forslanderskabet senest den 18. Februar. Samtidig med 
al fornævnte Bekendlgorehe udfærdiges, meddeles der de i Lovens § 3 ommeldte 
Personer, der ikke ved Ligningens Affattelse hur Ophold i Kommunen, men om 
hvem det kan forudsættes, at de i mindst 3 Mauneder uf det paagældende Skatteaar 
vil have skattepligtigt Ophold sammesteds, særlig Underíetning om Skatteansættel
sen. Saadan Underretning gives ligeledes disse Personers Opholdskommuner. Senest 
5. Februar tilstilles der de skattepligtige, som rettidig har indgivet Selvangivelse, men 
hvis Selvangivelse ikke er taget ti! Folge, særlig Underretning derom med Oplys
ning om den Indkomst, hvortil de er ansat, og i denne Underretning optages derhos 
ligeledes Meddelelse om, al AnsæLtelsen kan paaklages skriftligt for Forstanderskabet 
inden 18. Februar.

3 Særskilt Ansættelse til at svare Skat efter Formue og Lejlighed ska! foretages 
af Forstanderskabet: 1. Naar nogen efter Skatteligningens Affattelse ved Tilflyt
ning eller paa anden Maade bliver *.kattepligtig til Kommunen som Fólge af Op
hold ( jfr . Lovens § 1. 1ste Stk., tredjesidste og næstsidste Punktum og § 1). 2. For 
Enken efter en afdod Skatteyder, jfr . Lovens § 7, 1ste Stk. 3. Naar en af en Skatte
yder dreven Næring efler hans Dod fortsættes for Boets Regning, jfr . Lovens § 7, 
2det Stk,

4 Den, der i Skatleaarets Lob fraflytter Kommunen, skal svare Skat til denne 
indtil del Tidspunkt, fra hvilket han bliver ansat lil at svare Skat i Tilflytnings
kommunen ( I jf r .  Lovens § 4 ) , dog længst til Skatleaarets Udgang; saafremt Skat
teyderen tager Bopæl i Udlandet, vedbliver han at være skattepligtig lil Fraflytnings
kommunen indtil Skatleaarets LTdgang. Naar en Skatteyder afgaar ved Doden, er 
hans Bo eller Arvinger forpligtet til at udrede den Del of den ham paalignede 
Skat, der svarer lil Tiden indtil Udlobet af den Maaned, i hvilken han er dod; 
hans efterladte Enke kan derefter ansættes lil Skal efter Regelen for tilflytlede, Lo
vens § 7. For de i Lovens § 1, 1ste St., tredjesidste op næstsidste Punktum, om 
handlede Personer, der i et Skatteaar ikke har haft 3 Mn an eders fast Ophold i no
gen Kommune her i Landet, eller som under et midlertidigt Ophold i Kommunen 
har udovel Næringsdrift med Værksted, Udsalgssted eller Forretningslokale, beregnes 
Skatten eifter Varigheden af Opholdet i Kommunen, og Skattepligten bortfalder 
saaledes med den Dag, da Fraflytning sker.

5 I Overensstemmelse med Lovens § 39 kan Forstanderskabet for 3 Aar ad Gan
gen bestemme, om det vil opkræve Skatterne i 2 eller 1 Terminer. Bestemmes det 
at indkræte i 2 Terminer, indkræves for det forste Halvaar i Lobel af Februar 
Maaned og for det andet Halvaar i Lobet af August Maaned. Forsaavidt Bidra
gene indkræve* i 4  Terminer, sker dette i Februar, M aj, August og November
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Maancder henholdsvis for fórste, andel, tredje og fjerde Fjerdingaar. For Perso
ner, der bliver skattepligtige efter de i foranstaaende § 5, sidste Stykke, oimneldte 
Regler, forfalder Skatten den 1ste i den efter Skatteansættelsen folgende Maaned. 
Naar Skatter til Kommunen tkke er betalt inden 1 Maaned efter den af Forstan
derskabet efter Forfaldsdagen bestemte Tid, er Forstanderskabet berettiget til for
uden Skattehfilobet at fordre Rente heraf y<> pCt. maanedlig, for hver paabegyndl 
Maaned, regnel fra den 1ste i den Maaned, i hvilken Opkrævning af Skatten har kun
net paabegyndes, jfr . Lovens § 40.

II. Skal. til Kommunen som Erhvervskommune.
filnden . ..  December har Forstanderskabet at affatte en særlig Ligningsliste for 

de Personer eller Interessentskaber, offentlige Invtitulioner eller Stiftelser, der ere 
skattepligtige til Kommunen som Erhvervskommune i Overensstemmelse med de
i Lovens § 24 givne Regler. For disse foretages en ærlig Ansættelse aí den af de
res Virksomhed eller Ejendom i Kommunen flydende Indkomst. Ligningen foreta
ges iovrigt saaledes: A. I fórste Rubrik opfores ved Siden af vedkommende Persons 
eller Institutions Navn den Indtægl, af hvilken den paagældende er skattepligtig 
lil Kommunen som Erhvervskommune, jfr . ovenfor, B. I anden Rubrik opfores en 
Angivelse af den Kommune, til hvilken paagældende er skattepligtig ifolge Op
hold, for saa vidt en saadan findes, C. I tredje Rubrik an fores den Procent, eíter 
hvilken den opforte Indtægt vil være at beskatte. D, I fjerde Rubrik opíores det 
Skattebelob, der i Henhold til foranstaaende vil være al paalígne hver især af de 
paa Listen opforte.

7 Saafremt det Skattebelob, som i Henhold til foregaaende § 7 kan paalignes en 
Person eller Institution, viser sig at ud pore mindre end 1 Kr,, forbigaas paagæl
dende paa Listen.

8 Den i Henhold til foranstaaende forfattede Ligningsliste bliver, forsynet med 
Paategning om, at Ligningen er sket i Henhold til Lovens § 24, at fremlægge til 
Eftersyn paa el for Kommunens Beboere bek\ emt Sted i Tiden fra 5. til 15. Februar 
efter forudgaaet offentlig Bekendtgorelse, Bestaar en Kommune af 2 eller flere Sogne, 
maa Fremlæggelsen og Bekendtgorelsen herom finde Sted i hvert Sogn, ligesom den 
ogsaa skal finde Sted paa flere Steder Í et Sogn, naar dettes Udstrækning eller 
andre Forhold tale derfor. Samtidig med Bekendtgorelsen lilslilles der den skatte
pligtige eller hans Repræsentant saavelsom hans Opholdskommune, for saa vidl den
ne kendes, Meddelelse om Skattens Fastsættelse, indeholdende Oplysning om den 
anslaaede Skatteindtægt. Med Hensyn til Klager over Skatteansættelsen forholdes 
efter Lovens § 25.

9 Særskilt Ansættelse til at svare Skat lil Kommunen som Erhvervskommune skal 
ske ved Forstanderskabets Foranstaltning, naar en Person, der baade har fast Op
hold og har Virksomhed eller Indtægl af nogen af de i Lovens § 24, fórste Stykke, 
omhandlede Arter i Kommunen og er sat i personlig Skat til samme som Opholds
kommune, fraflytter Kommunen. Om Ansættelsen bliver der al meddele den paa
gældende særlig Underretning med Tilkendegivende, al han, hvis han er mísfor- 
nojet med Ansættelsen, inden 1 Maaned maa indgive Klage til Forstanderskabet, 
jfr . samme Lovs § 26.

10 I Tilfælde af Dodsfald bortfalder Forplijiteben til at svare Skatlen med Ud
gangen af den Maaned, s hvilken den skattepligtige er afgaaet ved Doden (Lovens 
§ 2 6 ). For saa vidt en Person, hvem der i Kommunen er paalignet Skat i Henhold 
til foranstaaende §§ 7 og 10, i Skatteaarels Lób tilflytter Kommunen, bortfalder 
hans Forpligtelse til at svare Skat til -amme eíter bemeldte Paragrafer fra det Tids
punkt, da han bliver pligtig at svare Skat til den ifolge Ophold. Iovrigt vedvarer 
Skatlen, saa længe som det Forhold, der begrunder Skattepligten, vedvarer. Med 
Hensyn til Opkrævning af de efler nærværende Afsnit paalignede Skattebelob saml 
Folgeme af Restancers Paadragelse forholdes efter foranstaaende. § 6,

III. Undtagelser jra  Skattepligten.
11 Personlig Kommuneskat paalignes ikke ( Lovens § 3 2 ) : a. Kongen, Medlem-
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mer af det kongelige Hus eller Civillisten, b . Síaten og de Institutioner, hvis Ind
tægter og Udgifter bestemmes ved Finansloven, af de Indtægter, der ikke hidrorer 
fra Landejendomme, Jordskyld, Arvefæsteafgifter eller Fabriksdrift. I den Staten 
derefter paahvilende personlige Kommuneskat afkortes de Fordele, vedkommende 
Kommune gennem Depututer, Legater eller lignende Bidrag fremdeles oppebærer 
af Statens Ejendomme, c. Kirker, der ejer sig selv, for saa vidt angaar Kirke
bygningerne med Grund og Kirkegaarden. d. Nationalbanken i del Omfang, dens 
Oktroi hjemler. e. Kreditforeninger og Kreditkasser, hvis Statutter er stadfæstede 
i Henhold til Lov, samt Sparekasser, som virker i Henhold til de i Lov Nr. 539 af 
4, Oktober 1919 om Sparekasser indeholdte Bestemmelser. Forslanderskabet kan 
for et Aar ad Gangen tilstaa saadanne velgorende Stiftel er og Foreninger, hvis 
Formaol er almindelig Understoltelse af Trængende, eller som har et lignede For- 
maal, Frihed for at svare personlig Kommuneskat,

IV. Forskellige Bestemmelser.
Boder, der paalægges í Henhold tií Bestemmelserne i den kommunale Skattelov, 

lilfalder Kommunens Kasse.

28. Marts LOV (NR. 124) OM FÆ RØERNES LAGTIN C. (Se Lovbekendtgørelse 
Nr. 249 of 24. Juni 1939).

16. Maj ANORDN. FOR FÆ RØERNE (NR. 217) OM ÆNDRINGER I OG 
TILFØ JELSER  T IL  LOV OM Æ CTESKA BS INDGAAELSE OG OPLØSNING AF 
30. JUN I 1922.1)

1 § 20 affattes saaledes; Forinden Ægteskab jndgaas, skal der foregaa en of
fentlig Lysning. Lysning skal af begge Brudefolkene begæres paa det Sted her i 
Landet, hvor Bruden hor, efter Brudefotkencs frie Valg enten hos vedkommende 
Præsi eller hos \edkommende borgerlige Myndighed, som paa Færoerne er i Syd- 
stromos Præstegæld Landfogden, i Sudero sondre Præstegæld Sognefogden og iov- 
rigl Sysselmanden. Under særlige Omstændigheder kan Amtmanden endelig efter 
Forstanderskabels Indstilling dertil vælge en egnet Person. Har Bruden ikke Bo
pæl her i Landet, begæres Lysningen paa del Sled, hvor Brudgommen bor, eller, 
hvis heller ikke han bor her i Landet, paa det Sted, hvor en af Parterne ophol
der sig.

2 I § 21, Nr. 5, ændres: »de sidste 14 Dage« til »den sidsle Maaned«.
3 § 22 affattes saaledes: De i § 21 omhandlede Bevisligheder forelægges for de 

i S 20 nævnte Myndigheder. Naar Bevislighederne skonnes at være i Orden, medde
ler vedkommende Myndighed Brudefolkene Allest herom. Derefter iværksættes Lys
ning snaresl muligt. Saafremt det for vedkommende Myndighed kan være Tvivl 
om, hvorvidt Bevislighederne er i Orden, skal disse, forinden Attest udstedes, Forelæg
ges for Landfogden.

4 § 23 affattes saaledes: Lysningen, der skal indeholde Parternes fulde Navit, 
Stilling, Bopæl og Fódesled, foretages paa det Sted her i Landet, som er fastsat 
i § 20, og sker paa Færoerne enten ved Kundgorelse fra Prædikestolen eller Kor- 
doren eller ved Tinglæsning, alt efler som Lysningen foretages af Præsters eller 
Degnen )>aa Præstens Vegne eller af de borgerlige Myndigheder. Lysningen fore
tages kun een Gang, og Vielsen maa ikke finde Sted, forinden der er hengaaet 1 1 
Dage fra Lysningen (Lysningsfristen). Nærmere Regler om Lysning ved Kund
gorelse fra Prædikestolen eller Kordoren gives af Kirkeministeriet. Hvis nogen af 
Brudefolkene har Bopæl i Udlandet, skal Kundgorelse om Ægteskabet -tillige ske 
dér i de Tilfælde og efler de Regler, som Justitsministeriet bestemmer,

5 | 27, 2. Stk. affultes saaledes: Betalingen tilfalder Statskassen.
6 §32 affattes saaledes: Borgerlig Vielse foretages i Sydslromo Præstegæld af 

Landfogden, i Suderíi sondre Præstegæld af Sognefogden og iovrigl af Sysselmanden,

' )  J fr , Anordn. 21H, 16. M aj, Skr. 17, M o j, IS'. M aj, 19. M aj, Anordn. 2.1. Maj 1923.
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ligesom ogsaa den af Amlet i Henhold li) S 20 vaigte Person kan foretage borger
lig Vielse, De i denne Paragraf nævnle Myndigheder er pligtige al udfore Vielse 
og dermed forbundne Forretninger for dem, der onsker del, uden Hensyn til, om 
nogen af Brudefolkene er bosat indenfor den paagældende Myndigheds stedlige 
Omraade eller ej.

7 S 35, 1, Stk., affatles saaledes: Paa den for Vielsen bestemte Dag og Tid, der 
saa vidt muligt skal vælges efter Brudefolkenes Ønske, moder disse ved kirkelig 
Vielse i Kirken og ved borgerlig Vielse hos de i § 32 nævnte Myndigheder.

8 § 39 affattes saaledes: Betalingen for de Vielsen vedrorende Udskrifter fast* 
sætles ved Anordning. Betalingen tilfalder for den fiirste Udskrifl af Kirkebogen 
og for Udskrifter af Ægteskabshogen Statskassen, Statskassen afholder Udgiften til 
Asnskaffelse af ÆgleskabsbBger og Duplikater uf disse samt til Duplikaternes Fó 
relse,

D § 76, 4. og 5. Stk., affattes saaledes: Mægling og Vilkaursforhandling foreta
ges samlet med begge Ægtefæller og foregaar paa del Sled, hvor den Ægtefælle, 
fra hvem Separation eller Skilsmisse soges, bor eller opholder sig. Dog kan disse 
Handlinger foretages særskilt med hver af Ægtefællerne, saafremt en af Ægtefæl
lerne bor eller opholder sig udenfor Færoerne, hvorhos Amtmanden, saafremt det 
vil volde uforholdsmæssig store Vanskeligheder for Ægtefællerne at mode samlet 
lil Mægling eller Vilkaarsforhandling, kan tillade, al Mægling og Vílkaarsforhand* 
ling foretages særskilt med hver af Ægtefællerne. Nærmere Regler om Foreta
gelsen af Mægling og Vilkaarsforhandling fastsættes ved kongelig Anordning. Saa* 
freml en Ægtefælle trods Tilsigolse fra vedkommende Myndighed, undlader at give 
Mode lil Mægling eller Vilkaarsforhandling, kan der aif vedkommende Overavrighed 
idommes Ægtefællen en Biide fra 10 til 500 Kr., der tilfalder Statskassen.

10 1§ 91, 1. Slk., indfojes i 2, Linie efler D L. 6. Bog, 13. Kapitel, Art. 2 og 16, 
»for Færoernes vedkommende N. L. 3. Bog, 18. Kapitel, Art, 1— 4, 8, 10, 15, 16, 
Nr. 1- - 8 ;  N. L. 6, Bog, 13. Kapitel, Art. 2 og 16«, og i sidsle Linie efter Falliglov 
9. April 1891 § 12, »íor Færoernes Vedkommende Lov oqn Fattigvæsenet paa Fa;r- 
(5erne af 10. April 1895 § 51*.

16, Maj AN. FOR FÆ RØERNE (NR. 218) OM ÆNDRING I DE I HEN
HOLD T IL  LOV OM Æ GTESKABS 1NDCAAELSE OC OPLØSMNC AF 30. 
JUNI 1922 UDFÆ RDIGEDE ANORDNINGER NR. 181, 1S2 OG JS3 AF 17. NO
VEM BER 1922. I Henhold til §5 27, 36, 37, 39 x»g 76 i Lov' Nr. 276 af 30. Juni 1922 
om Ægteskabs Indgaaelse og Oplosning, jfr . §§ 5, 8 og 9 i Anordning for Fær
oerne af Dags Dalo om Ændringer i og TilfdjeUer ti! nævnte Lov, fastsælles her
ved for Færoernes Vedkommende folgende Ændringer i I. Anordning Nr. 1-81 
af 17. November 19221) om Fremgangsmaaden ved borgerlig Vielse og Ægteskabs- 
bogens Forelse m, v. II. Anordning Nr. 182 af s. D. angaaende Betalingen for 
Udforelse af de i Kapitel III. og IV. i Lov om Ægteskabs Indgaaelse og Oplos
ning af 30. Juni 1922 omhandlede Forretninger. III. Anordning Nr. 183 uf s. D. 
angaaende Foretagelsen af Mægling og Vilkaarsforhandling ved Separation og Skils
misse. I. I Anordning Nr. 181 af 17. November 1922 om Fremgangsmaaden ved 
borgerlig Vielse og om Ægteskabsbogens> Forelse rn. v, foretages folgende Ændrin
ger: 1. § 1, 1. Stk., 1. Pkl. affattes saaledes: Vielsen foretages paa den Myndigheds 
Embedskontor, for hvem Ægteskab skal indgaas. Skul Ægteskab indgaas for en af 
Ainlel i Henhold til Lovens § 20 valgt Person, íoretages Vielsen paa det Sted, som 
Amlel bestemmer. 2. § 3 borlfalder for Færoernes Vedkommende. 3. § 5 affattes 
saaledes: Der fores en Ægleskabsbog og eL Duplikal af denne for Sydstrdmo Præ
stegæld, for Sudero sondre Præstegæld og icjvrigl for Inert Syssel. Saafreml Ani- 
lel i Henhold til Lovens § 20 vælger en Person til at iværksætte Lysning for en 
Del af de nævnle Omraader, ikul der fores en Ægleskabsbog og et Duplikal af

’)  Jfr . miili. Best, Nr, 47 af 4. Nov. 1941.
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denne særlig for dette Omraade, Udgiflerne lil disse Boger saml til deres Forelse 
afholdes af Stulskassen. 11. I Anordning Nr. 182 a í 17. November 1922 angaaende 
Betalingen for Udforelsen af de i KapiteJ III. og IV. i Lov om Ægteskabs Ind
gaaelse og Oplosning af 30. Juni 1922 omhandlede Forretninger foretages folgende 
Ændringer: 1. § 2 affattes saaledes: Blanket lil Afgivelse af den i Lovens § 21, 
Nr. 5, 1. og 2. Slk. omhandlede Erklæring i den Form, som Justitsministeriet 
maatte faslsælte, udleveres uden Betating af den Myndighed, som prover Bevis
lighederne. 2. § 4, 1. og 2. Stk, affatLes sualedes: Den forste Udskrift af Kirke
bogen om foretagen Vielse udstedes uden Belaling. For senere Udskrifter af Kirke
bogen erlægges et Gebyr af 00 Øre, der tilfalder vedkommende Præst. For den 
fiirsle Udskrift af Ægteskabsbogen om foretagen borgerlig Vielse erlægges lige
som hidtil el Gebyr af 2 Kr. For senere Udskrifter af Ægteskabsbogen erlægges 
el Gebyr af 1 Kr, Gebyrer for Udskifler af Ægteskabsbogen tilfaJder Stalskassen. 
III, I Anordning Nr. 483 af 17, November 1922 angaaende Foretagelsen af Mæg
ling og Vilkaarsforhandling ved Separation og Skilsmisse foretages folgende Æ nd
ringer: 1. § 2, 2. Stk., affalles saaledes: Uanset de ovenfor under a, og b, fast
satte Regler kan Mægling og Vilkaarsforhandling dog foretages særskilt med hver 
af Ægtefællerne, saafremt en af Ægtefællerne bor eller opholder sig udenfor Fær
oerne, hvorhos Amtmanden, saafreml deL vil volde uforholdsmæssig store Vanske
ligheder for Ægtefællerne at mode samlet til Mægling eller Vilkaarsforhandling, kan 
tillade, at Ma:gling og Vilkaarsforhandling forelages særskilt med hver af Ægte
fællerne, 2, § 10 affattes saaledes: Den i Lavens § 76, S. Stk., nævnte Bemyndigelse 
for Underovrigheden lil paa Overovrighedens Vegne at foretage Mægling og Vil
kaarsforhandling kan meddeles Landfogden og Sysselmændene ved særskilt Be
myndigelse i hver enkelt Sag - - i Tilfælde, hvor Ægtefællerne bor eller opholder 
sig udenfor Thorsha\n, De Overovrigheden ifólge Loven og nærværende Anord
ning tilkommende Befojelser og paahvilende Pligter gaar da over til deti, hvem 
Bemyndigelsen er meddelt, dog ut kun Overovrigheden kan ikende den i foranstaa- 
ende Paragraf ommeldle Biide for Undladelse af at give Mode lil Mægling og Vil
kaarsforhandling.

18. Maj —  JUSTM . SK R. (NR. 134) OM FORSØRGELSES ATTEST. Under 
Henvisning lil Justitsministeriets Cirkulære af 17. Maj 1923 til Landfogden paa 
Færoerne, samtlige Sysselmænd og Sognefogden i Vaag, skal man herved anmode 
Amlel om al henlede kommunalbestyrelsernes Opmærksomhed paa § 91 i Lov Nr. 
276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Oplosning, jfr . § 10 i Anord
ning af 16. Maj 1923 om Ændringer i og Tilfojelser lit nævnte Lov, hvorefter 
bl. a. Bestemmelserne i § 54 i Lov af 10. April 1895 om Faltigvæscnel paa Fær
oerne ophæves fra den 1. Juli 1923 al regne, saml paa § 19 i forstnævnte Lov, 
hvorefter den Mand, der er under vedvarende Fattigforsórgelse her i Landet, ikke 
maa indgaa Ægteskab uden Samtykke fra sin Farsorgelse^kommune (Forsorgelses- 
distrikt). For saadanne Mænd, der paa Færoerne er under vedvarende FaUigfor- 
sorgei-se, uden at have Forsiirgelsesrel i noget Fattigdistrikt, men forsorges i Hen
hold til den færoske Fatliglovs § 42, vil saadanl Såmlykke kunne meddeles af Lag- 
linget. Som omtalt under II Nr. 12 i Justitsministeriets ovennævnte Cirkulære af 
17. Maj 1923 ,') vil den, der agter at indgaa Ægteskab, have ved Allest fra sit 
Forsorgelseídislrikt at godtgore, at hun ikke er under vedvarende Faltigforsor- 
gelse. Til Brug ved Udstedelsen af saadanne Attester anbefaler Ministeriel, al ef- 
lerstaaende Formular, i alt Fald i Reglen, benyttes: »Til Brug ved Indgaaelse af
Ægteskab attesteres herved, ut N. N., der cr fodl i ........  den ........ , og som efter
del foreliggende antages forsorgelsesberettiget i nærværende Fatligdistriki, ikke er 
under vedvarende Fattigf o rsorgelse her i Distriktt, ligesom der heller ikke herfra 
ydes Refusion til andre Distrikter af nogen den paagældende lilstaaet vedvarende

' )  Nu Cirk. nf 20. Ang. 1951 S 15.
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Fattighjælp.« Det bemærkes i denne Henseende, at omend Kommunalbestyrelserne 
ikke vil kunne anses forpligtede til i Altesier til Brug ved Ægteskabs lndgaaelse 
at afgive Erklæring om, hvorvidt vedkommende Mand er forsorgelsesbereltiget i 
Distriktet, vil Justitsministeriet dog i Tilfælde, hvor der ikke kan være nogen Tvivl 
til Stede om, i hvilket Distrikl den paagældende er forsorgelsesberelliget, ikke anse 
del for rigtigt, om Forsorgels esdistriktets Fattigbestyrelse vilde undslaa sig for at 
erkende dette og meddele Altest herom, For Personer, der ikke er forsorgelsesberet- 
tiget i noget Fattigdistrikt paa Færoerne, men i Trangstilfælde vilde være at forsørge 
i Henhold li] den færøske Fattiglovs I  12, vil tilsvarende Attest kunne meddeles 
af Lagtingel, hvorved efterstaaende Formular vil kunne benyttes: »Til Brug ved
lndgaaelse af Ægteskab altesteres herved, ol N. N. af . . . . . .  der er fodi i ........  den
........ , og som efter det foreliggende ikke kan antages at være forsorgelsesbereltiget
i noget Fatligdktrikt pua Færoerne, ikke er under vedvarende Fattigforsorgelse i 
noget Distrikt paa Færoerne, ligesom der ej heller af Amtsfattigkossen ydes Refu
sion af nogen den paagældende lilslaaet vedvarende Fattighjælp.« Sporgsmaalet 
om, hvorvidt en Person, om hvem det er oplyst, al han har modlaget Fatlighjadp, 
kan anses for at være under vedvarende Fattigforsorgelse, afgores i Tvivlstilfælde 
af Amtet, hvis Afgørelse vil kunne indankes for Justitsministeriet. For Udlændiges 
Vedkommende bortfalder Pligten til at fremskaffe Hjemstedshevis fra Hjemlandet 
ved lndgaaelse af Ægteskab fra Ægteskabslovens Ikrafttræden den 1. Juli 1923.

19. Maj — JUSTM , SK R. (NR. 135) OM IKRAFTTRÆ DEN AF FORSKEL
LIGE ANORDNINGER OG BEKENDTGØRELSER VEDRØRENDE Æ GTESKAB. 
Under Henvisning til, at Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægleskabs lndgaaelse 
og Oplosning træder i Kraft for Færoernes Vedkommende den 1. Juli 1923, skul 
man meddele, al fra samme Dato vil folgende Anordninger og Bekendtgorelser være 
gældende for Færoerne, dog med de nedennævnte Ændringer: I. Anordning Nr. 481 
af 17. November 1922 om Fremgangsmaaden ved borgerlig Vielse og om Ægle- 
skubsbogens Forelse m. v. med de Ændringer, der er fastsatte i Anordning for 
Færoerne af 16. Maj 1923 om Ændringer i de i Henhold til Lov om Ægleskabs 
lndgaaelse og Oplosning af 30. Juni 1922 udfærdigede Anordninger Nr. 481, 482 
og ÍS3 af 17. November 1922. II. Anordning ISr, 1-82 at 17. November 1922 nn- 
<raaende Belolingen for Udførelsen af de i Kapitel 111 og IV i Lov om Ægteskabs 
lndgaaelse og Oplosning af 30. Juni 1922 omhandlede Forretninger med de Æ nd
ringer, der er fastsatte i den ovennævnte Anordning af 16. Maj 1923. III. Anord
ning Nr. 183 af 17. INovember 1922 angaaende Foretageben af Mægling og Vil* 
kaarsforhandling ved Separation og Skilsmisse med de Ændringer, der er fast
satte i den ovennævnte Anordning af 16. Maj 192S. IV. Anordning Nr. 184 af 17. 
November 1922 angaaende, hvilket Steds Overøvrighed de Beføjelser skal tilkom
me, som ved Lov om Ægleskabs lndgaaelse og Oplosning af 30. Juni 1922 er til
lagt Overøvrigheden. V. Bekendtgorelre Nr. 1-85 af 20. November 1922 angaaende 
Formen for Tilforsier til Ægteskabsbogen samt for Udskrifter af samme. V I. Be
kendtgorelse Nr. 187 af 20. November 1922 angaaende Kundgørelse i Udlandet 
om lndgaaelse af Ægteskab her i Riget, dog med den Ændring, at i Bekendtgorel* 
sens § 2 ændres Ordene: »Magisirat, Borgmesterir, til: * Landfoged, Sysselmand«.
V II. Bekendtgorelse Nr. 502 af 28. November 1922 angaaende Autorisation af 
Læger til at afgive Erklæringer om Personers Sindstilstand til Brug ved Ægleskabs 
lndgaaelse og i Ægteskabssager saml om Fastsættelse af Formen for visse Læge
erklæringer m. v.1) Endvidere vil folgende Cirkulære m. v. være al anvende paa 
Færoerne: I, Justitsministeriets Cirkulære Nr. 250 af 27. November 1922 lil Præsi
denten i Københavns Byret og samtlige Underretsdommere. II. Justitsministeriets 
Cirkulære Nr. 255 af 1. December 1922 lil Overpræsidenten i København og samtlige 
Amlmænd, dog med folgende Ændringer: 1 Afsnit II, Underafsnit: Bevilling til

«) J f r .  Rek, Nr. 22) a f  IR. Ju n i 1938.
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Skilsmisse, Punkt 5 : Bevilling líl Skilsmisse i Medfor aí Lovens § 59, jfr . § 65, ænd
res i 1. Stk. b ), 3. og 4. Linie Ordene: »(eventuelt Politimesteren, hvor denne op
træder ved Vilkanrsforhandling efler Bemyndigelse fra Amtet)« til »(eventuelt Land
fogden eller Sysselmændene, hvor disse optræder ved Vilkaarsforliundling efter Be
myndigelse fra Am tet)*. 1 Afsnit V, 1. Stk., 2. Linie ændres Ordene: »efter vedkom
mende Sogneraads Indstilling i Stedet for Sognefogden« til »efter Forslanderskabets 
Indstilling i Stedet for Landíogden, Sysselmændene eller Sognefogden i Vaage. I 
2. Stk., 2. Linie ændres »Sognefoged« til »Tjenestemand«. Den i Afsnit VI nævnte 
Vejledning biir meddeles Sysselmændene og Sognefogden i Vaag saml eventuelt 
de af Amlet i Medfor af Lovens § 20 valgte Personer. I Stedet for Justitsministe
riets Cirkulære af 1. December 1922 til Kobenhavns Magistrut og samtlige Politi
mestre, Borgmestre og Sognefogder træder Justitsministeriets Cirkulære af 17. Maj 
19231) til Landfogden pua Færoerne, samllige Sysselmænd og Sognefogden i Vaag.
III. Cirkulære Nr. 295 af 23. December 1922 til Kobenhavns Magistrat og saml- 
Jige Amtmænd. IV. Justitsministeriets Skrivelse (Nr. 303) af 29. December 1922 
til samllige Amtmænd og Kobenhavns Magistrat. Nogle Eksemplarer af Ægteskabs
loven og af hver af de ovenfor nævnte Anordninger, Bekendtgorelser og Cirkulæ
rer vedlægges. Man skal derhos anmode Amtet om i Overensstemmelse med Lo\ 
om Kundgórelse af Love og Anordninger paa Færoerne af 1. April 1896 at kund- 
gíire Lov Nr. 276 af 30, Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Oplosning, Anord
ning for Færoerne af 16. Maj 1923 om Ændringer i og Tilfojelser til den nævnle 
Lov, Anordning for Færcierne af 16. Maj 1923 om Ændringer i de i Henhold lil den 
nævnte Lov udfærdigede Anordninger Nr. '181, ‘182 og -183 af 17. November 1922 
saml de ovennævnte Anordninger og Bekendlgorclser, Nogle Særtryk af nærværende 
Skrivelse vedlægges.

23. Maj ANORDN. FOR FÆ RØERNE (NR. 237) ANG. KÍRK ELIC  V IE L 
SE INDENFOR FOLKEKIRKEN M. M. Anordn, angaaende kirkelig Vielse inden
for Folkekirken m. v. af 22. December 1922 sættes i Kraft paa Færoerne med fol
gende Ændringer: 1. § 7 affattes saaledes: Forud for Meddelelsen af den kirkelige 
Vielse kan der, saofreml Parlerne ðnsker delle, ske Lysning herom ved Kundgii- 
relse fra Prædikestolen eller Kordóren, efter som Lysningen foretages af Præsten 
eller af Degnen paa Præstens Vegne, De nærmere Regler for Lysningens Foreta
gelse gives af Kirkeministeriet. 2. § 8 affattes saaledes: Denne Anordning træder
i Kraft den 1. Juli 1923,

13. Juni JUSTM . SKR. OM GEBYRER I HENHOLD TIL  MOTORLOVEÍS.
Justitsministeriet bestemmer derhos, al der for Udfærdigelsen af Forer- 

beviser lil Motorkoretojer fremtidig \i) være at erlægge el Gebyr af 1 Kr., hvilket 
Gebyr ogsaa vit være nt erlægge for Fornyelse af et ældre Forerbevis, og at yder
ligere Betaling ikke maa modtages. Gebyret fiire^ til Indtægt jiaa Landfogdens Kon- 
torholdsregnskab, medens Udgiften til Forerbeviserne opfóres paa Konlorholdsregn- 
skabets Udgiftsside. Udover del foreskrevne Gebyr for Molorkoretojers Underso 
gelse maa der ikke modtages nogen Betaling i Anledning af Molorkoretojers An
meldelse og Indregistrering, ligesom der ikke maa modlage= nogen Betaling i An
ledning af Motorkiireliíjers Afmeldelse.--------—

23. Juli ANOR DN INC FOIÍ FÆRØFHNE (NR. 308) OM FOREBYGCELSE 
AF U LYK K ESTILFÆ LD E VED BRUG AF MASKINER.2 ) I Henhold lil den

‘ ) Nu Ctrk. a f 20. Aug. 1951.
2) D elte Omraade er nu Sieronliggem le, og den Myndighed, som Indenrigsministeren og A r 

bejds- og FahrikstilHynet lior ifoige Anordningen, e r  nwrganet til l.undfwtyrel, ligesom 
l.andskiisscn ndiflhler U dgiflerne,
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Regeringen ved § 5 i Lov om Arbejde i Fabrikker m. v. saml del offentliges Tií- 
syn dermed af 29, April 1913 meddelte Bemyndigelse sættes herved Kapitel III 
i den nævnte Lov, indeholdende Bestemmelser om Forebyggelse af Ulykkestilfælde 
ved Brug af Maskiner, i Kraft paa Færoerne i folgende Skikkelse:

1 Bestemmelserne i denne Anordning er anvendelige paa enhver Maskine paa 
Landjorden, hvis Brug kan medíóre Fare for Liv eller Helbred, og som sættes i Be
vægelse ved en Kraftmaskine, drevet ved Ðamp, Vand, Vind, Gas, Petroleum, Elek
tricitet m, v. eller ved dyrisk Kraft, saaledes, at de paagældende Forskrifter om
fatter fiaavel Arbejdsmaskinerne som Kraftmaskinen og Ðrivværkel med der,til ho
rende Hjul og Drev, Aksier, Drivremme eller Snore m. v., hvorved Kraften over
fores lil Arbejdsmaskinerne. For *aa vidt der paa Anden'haands- og Udlejningsværk- 
steder anvendes Maskiner af ovennævnte Art, cr Anordningens Regler gældende 
for Anvendelsen af disse Maskiner,

Ethvert Gasværk og elhvert Elektricitetsværk er pligtigt til, efter nærmere Aftale 
med Arbejds- og Fabrikstilsynet, een Gang hverl Kvartal al tilstille dette en fuld
stændig Fortegnelse over samtlige Virksomheder, som erholder Kraft paa Vær
ket til Motorer paa */£> Hestekraft eller derover med Angivelse af de benyttede Mo
torers Storrelse.

Den, der direkte til Brugeren ievurer Dampmaskiner, Petroleumsmotorer, Vind
motorer samt Gasmolorer med egen Gastilvirkning, er pligtig til paa dertil bestemte 
Blanketter at meddele Fabrikstilsynet Navn og Adresse paa Modtageren samt Moto
rens Art og Storrelse. De hertil brugelige Anmeldelsesblanketter udleveres af Til
synet uden Vederlag,

2 a. De paa Kraftmaskinen  anbragte bevægelige Dele skal være saaledes indhegnet 
eller dækket, al den, der passer Maskinen, ikke er udsat for Fare under sin Ger
ning. Naar Maskinen er anbragl i Rum, hvor der er Færdsel, skal den være saa- 
ledes indhegnet, al ikke andre end de, der passer Maskinen, under deres sædvan
lige Syssel er udsalte for at komine i Beriiring med dens lóbende Dele.

Kraftmaskiner skal være indrettel og anbragt saaledes, at Igangsætningen under 
lagtlagélse uf fornoden Forsigtighed kan foregaa farefrit. Nærmere Regler i sua 
Henseende kan udfærdiges af Indenrigsministeren.

I Trækgange (Hestegange) skal alle Tandhjul, Drev og lignende samt den fra 
Omgangen til Arbejdsmaskinen forende Aksel med tilhorende Muffer og Koblin
ger være dækket, medmindre de er hævel 2 m over Banen.

b. De lobende Dele af Drivværket, ved hvilket Kraften overfíires fra Kraftmaski
nen til Arbejdsmaskinerne, skal, naar de ikke er hævede mindst L<, nt over Gul
vet, være saaledes indhegnet eller dækket, al de ikke kan medfore Fare for de 
Personer, som færdes paa Arbejdsstedet. Paa liggende og slaaende Aksler samt de 
paa samme anbragte Kamhjul, Skiver. Muffer og desl. maa der ikke uanset deres 
Afstand over Gulvet, findes fremslaaende Dele, saa=.om Universalkoblinger, Smiire- 
kopper, Skrueringe, Skruehoveder, Som, Kiler o. desl, uden al disse er dækkede 
paa betryggende Maade. Drivremme og Drivsnore maa ikke være samlei ved frem
springende Dele, som kan gribe fat under Maskineriets Gang. Elektriske Lednin
ger skal være indrettet i Overensstemmelse med de i Medfor a,f Lov Nr, 77 af 19. 
April 1907, jfr . Anordning Nr. 14 af 31, Januar 1908, gældende Forskrifter.*)

I Miiller og Vindmotorer skal alle lohende Dele være behiirig dækkel overalt, hvor 
man ved at færdes paa Trapper, Opgange, Platforme o. desl. kan komme i Bero- 
ring nied dem. Fra nævnte Paabud undtages dog fritstaaende glatte Aksler uf over
20 cm Tværsnit,

c. Arbejdsmaskinerne skal være suuledes indrettet og opstillet og de ved dem væ
rende farlige Dele være saaledes indhegnet eller dækket, at Personer ikke er udsutte 
for under deres sædvanlige Syssel eller i Forliigaaende at komme i Beriiring med

:n i

*) Nn Anordn, Nr. 6H uf 27. Mnrls llMG.
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de I5bende Dele. De skal under Brugen være opstillet saaledes, at de ikke uforsæt
lig lader sig forskyde.

Enhver Arbejdsmaskine skal, naar Tilsynet skonner del nodvendigt, umiddelbart 
ved selve Arbejdspladsen kunne standses eller udloses af íin Forbindele med Kraft
maskinen ved særlig Indretning.

d. Elektriske Stærkstrómsanlæg ^kal være indrettet i Overensstemmelse med de i 
Lov Nr. 77 uf 19. April 1907, jfr . Anordning Nr. I I  af 31. Januur 1908, eller i 
Medfor af summe gældende Forskrifter.1)

Naar den frie Brug a f Maskinerne, Arbejdets Beskaffenhed eller andre Forhold 
lægger rærlige Hindringer i Vejen for Gennemfórelse uf de i denne Parugraf fast
satte Bestemmelser, kan Di rektoren for Arbejds- op Fubrikstihynel til -taa Lempel
ser.

3 Vundinotorer samt Vandloflningsredskaber ^kal være forsvarligt omgærdet, og 
der skal i del lilstrommende Vand være anbragt en stærk Rist med ikke slorre Aab- 
ning end 8 cm mellem Stængerne ved Overfaldshjul op Turbiner og 25 em ved 
Underfaldshjul; aabent Vund mellem Risten og Drivværkel skal være tildækket.

Uden om Vindmoller skal der være et forsvarligt Rækvæk, saaledes at uvedkom
mende kun ved Uagtsomhed knn komme i Beroring med Vingerne.

4 Gulvene i Arbejdsrummene i Nærheden af Maskiner og Fordybninger, i hvilke 
Dele af Drivværkel bevæger sig, skal enten holdes saaledes rene, at Olie og Smorelse 
ikke gor dem slibrige, eller bestros med Sand eller lignende.

E linert Ruin, hvori der er opstillet en Maskine, som betjenes af Arbejdere, skal 
under hele Arbejd tiden være sualedes oplyst ved Dagslys eller kunstig Belysning, 
ut alle lobende Dele af Maskinen, som under Driften kan inedfóre Fare for Arbej
derne, lydeligt kan iagttages.

Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghjul, Drivhjul eller en Remskive bevæger 
sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Maade, være sikkert indhegnet tæt 
ved Kanten.

De til Færdsel bestemte Gange i de Rum, hvor Maskinerne findes, skal have en 
saadan Bredde og Hojde og holdes fri i el saadant Omfang, at Færdselen kan 
finde Sted under betryggende Forhold.

Andre Mellemrum mellem Maskinerne skal betryggende afspærres, saalænge Ma
skinerne er i Gung, for saa vidt dette ikke hindrer Maskinens frie Benyttelse, hvil
ket Tilsynet kun afgore efter Sumraad med Ejeren (Brugeren).

De Rum, i hvilke Maskiner, som kan foraarsage Udvikling af sundhedsskadelige 
Luítarter eller frembringe slærk Opvarmning, er anbragt, skal efler Tilsynets Skon 
være forsvarligt ventileret samt være forsynet med direkte Adgang til del fri,

5 Kraftmaskinen maa ikke sættes i Gang, forinden dette er meddelt Arbejderne 
ved el Signal, der kan hiires tydeligt i alle de Arbejdsrum, hvori der findes Ma
skiner, som skal sættes i Bevægelse.

I Virksomheder, der indrelles, efter al denne Anordning er traadt i Kraft, samt 
saavidt muligt ogsaa i de for Anordningens Ikrafttræden indrettede Virksomheder 
skul der i ethvert Arbejdsrum, hvori der benyttes Maskiner, som bevæges af Kraft
maskinen, findes Indretninger, ved hvis Hjælp man straks kan udliise samtlige 
Maskiners Forbindelse med Kraftmuskinen eller standse selve Drivværket. Hvor 
Forholdene ikke tillader dette, skal der kunne gives Síoppesignul til Kraflmaski 
nen.

Anvendes dyrisk Kraft, og Forbindelsen mellem Hestegangen og Arbejdsmaski
nen ikke paa unden Maade afbrydes, skal der standses og kobles fra, saa snart 
der er raabt Holdt eller givet Sloppesignal, og der maa ikke kobles lil, forinden 
det ved líaub eller paa anden Maade er tilkendegivet, al Maskinen skal sættes i 
Virksomhed. Ved Nyanlæg skal der være Indretning til ot udliise Driv værkels For
bindelse med Hestegangen.

' )  Nu Anordn, Nr. ft! nf 27, Marta I93íi.
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Naar Kraftmaskinen driver flere selvstændige Bedrifter, skal Drivværket i enhver 
aí Bedrifterne kunne standses, uafhængigt af, om Kraftmaskinen vedbliver at være 
i Gang. Det paahviler Ejeren af Kraftmaskinen at sorge for, at denne Bestemmelse 
fyldestgores.

Bensning, Smoring og Eftersyn af Akselledninger og Maskiner under Gangen maa 
kun foretages, for saa vidt det kan ske uden Borttagelse af de i § 2 nævnte Beskyt
telsesmidler, eller uden at Arbejdernes Klæder er udsatte for at komme i Beroring 
med de líibende Dele af Maskinen.

Under særlige Forhold kan Direktoren for Arbejds- og Fabriktilsynel lilstaa Lem
pelser fra de i nærværende Paragraf fastsatte Bestemmelser.

0 Udenfor Landbruget maa BiSrn, der ikke er lovligt udskrevne af Skolen, ikke 
benyttes til Arbejde ved de i denne Anordning omhandlede Maskiner.

Til Arbejde ved de i Anordningen omhandlede Landbrugsmaskiner maa Borri 
under 10 Aar ikke benyttes og, hvis de er under 12 Aar, kun nnar det sker under 
umiddelbart og studigt Tilsyn af en af Forældrene. Denne sidste Bestemmelse an- 
gaar dog ikke Boms Benyttelse til at kore i en Hestegang.

Unge Mennesker af begge Kim fra Udskrivning af Skolen til 16 Aars Alderen 
maa ikke benyttes tit selvstændig at passe Maskiner, som ifolge Indenrigsministe
rens Bestemmelse maa anses som farlige, eller Lil aL udfore Arbejder ved Maskiner, 
hvorved der udkræves særlig Forsigtighed, saasom Paalægning af Bemme, Snore 
og desiige eller til Bensning, Smoring og Eftersyn af Akselledninger eller andre 
Dele af Maskineriet, medens dette er i Gang; dog undtages herfra Paalægning af 
Bemme imellem Forlagstoj og visse Arbejdsmaskiner efler nærmere Bestemmelse af 
Direktoren for Arbejds- og Fabriktilsynet. Samme Forbud gælder for Kvinder uden 
Hensyn til Alder, medmindre de er klædte i en Drogt, der i Ufarlighed skonnes 
at kunne ligestilles med Mænds, og ikke bærer nedhængende Haar.

1 Med Hensyn til Maskiner, ved hvilke der i særlig Grad er Grund lil at be
frygte Ulykkestilfælde eller Fure for Liv eller Helbred, kan der af Indenrigsministeren 
udfærdiges nærmere Forskrifter for deres Indretning og Benyttelse, ligesom det 
ogsau af Indenrigsministeren kan paabydes, al de, som pusser saadanne Maskiner, 
sku! have aflagt en ti! en saadan Virksomhed svarende Prove.

Indenrigsministeren kan forbyde Brugen af saadanne Arter af Maskiner eller Ma- 
skindele, som efter Erfaring og unstillede Forsog har vist sig særlig farlige.

8 Ingen Leverandor eller Forhandler mua udlevere saadanne Maskiner eller Ma- 
skindele, mod hvis Brug der i Henhold ti! § 7, 2, Stk., er nedlagt Forbud; ej hel
ler maa der uf nogen Leverandor eller Forhandler udleveres nogen af de i denne 
Anordning omhandlede Maskiner, uden at de til Dækning af Maskinernes Tandhjul, 
Drev, Knive og undre farlige Dele paabudte, forsvarligt indrettede Sikringsdele 
medfolger.

Derhos er enhver, som selvstændig forestaur Opstillingen af Maskineri være 
sig Kraftmaskiner, Drivværk eller Arbejdmaskiner — , ansvarlig for, at de for sammes 
Indretning og Opstilling givne Forskrifter er iagttagne.

Enhver, som forfærdiger, forhandler eller opstiller Maskineri, er iovrigt berettiget 
ti! at æske Arbejds- og Fabrikstilsynets Udtalelse om, hvorvidt der er noget at ind
vende imod en planlagt Maskininstallation eller Maskinbeskyllelse.

Naar direkte Kraftudlejning finder Sted, er Ejeren af Kraftmaskinen ansvarlig for, 
ut saadan Kraftoverforing sker paa forsvarlig Maade.

9 I Tilfælde af Uenighed mellem Fabriktilsynel (§ 10) og Ejeren eller Brugeren af 
en Maskine med Hensyn til de gældende Bestemmelser skal der gives Ejeren (Bru
geren) Lejlighed til a t udtale sig i Sagen, forinden endelig Afgorelse træffes af Inden
rigsministeren,

Klageren er ikke afskauret fra med Hensyn til den saaledes trufne Afgorelse ul 
foranledige Spiirgsmaal om Øvrighedsmyndighedens Grænser indbragte for Dom
stolene.

1 Tilfælde af Uenighed meltem kommunale Maskinsynsmænd (§ 10) og Ejeren
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eller Brugeren af en Maskine med Hensyn lil de i Medfor af denne Anordning trufne 
Beslemmelser kan Sagen pau Ejerens ((Brugerens) Forlangende forelægges Direkto
ratet for Arbejds- og Fabriksti Is ynet {§ 10, 1, Slfe.), til Afgorelse, naar Begæring 
herom indsendes senest 1 Maaned efter, at Synet har fundet Sted, E r Indsigelse 
mod et Paabud ikke fremfort inden Udlobet af denne Frist, kan Ejeren (Brugeren) 
ikke senere fremsætte saadan Indsigelse,

10 Det overste Tilsyn med Maskiner paa Færoerne paahviler det i Lov I\r. 143 af 
29. April 1913 § 31 omhandlede Direktoral for Arbejds- og Fabriktilsynet.

Det stedlige Tilsyn varetages dels af en af Indenrigsministeren efter Indstilling 
fra Amtmanden antaget Tilsynsforende, dels af Maskinsynsmænd, der, saafremt de 
er fornodne, vælges af dc kommunale Ruad, een for hver Kommune, medmindre 
Kommunens Udstrækning eller andre sa*rlige Grunde laler for en Deling af Kom
munen i flere Kredse med hver sin Maskinsynsmand. Paa samme Maade vælges 
efter det kommunale Raads Bestemmelse een eller flere Stedfortrædere til at udfore 
Hvervet i Tilfælde aí. at Maskinsynsmonden har Forfald. Til Hvervet skal saa vidl 
muligt vælges maskinkyndige Mænd.

Maskinsynsmændene vælges for 4  Aar, men kan genvælges. Ingen, der har op- 
naaet en Alder af 60 Aar, er pligtig at modtage Valg som Maskinsynsmand; ej 
heller er den, som har været Maskinsynsmand i 4  Aar efter hverandre, pligtig til al 
modtage Genudnævnelse, forend efter Forlobel af 4  Aar, Den Tilsynsforende kan 
ikke vælges som Maskinsynsmand. Om iovrigt nogen har gyldig Grund til at fordre 
sig frilaget for Valg som Maskinsynsmand, afgores af Thorshavns Byraad eller ved
kommende Forstanderkab, hvis Kendelse herom af den paagældende kan paaarikes 
henholdsvis lil Indenrigsministeren eller Lagtinget.

Ingen Maskinsynsmand kan udfore nævnte Tilsyn i Tilfælde, hvor han selv er 
okonomisk interesseret.

De kommunale Raad kan afskedige Maskinsynsmændene, ligesom ogsaa Direk- 
loren for Tilsynet kan kræve saadanne afskediget; dog er den afskedigede berettiget 
lil at forelægge Sagen henholdsvis for Indenrigsministeren eller Lagtinget, forend 
Afskedigelsen fuldbyrdes.

Den Tilsynsforende oppebærer et af Indenrigsministeriet fastsat Honorar.
Maskinsynsmændene erholder som Honorar 1 Kr. aarlig for hver Bedrift eller 

bevægelig Molor, som er undergivet deres Tilsyn, Udenfor Thorshavn afholder Sogne
kommunen forelobig di^se t'tlgiíler og fuar ved Aarsregnskabets Afslutning Belobet 
erstattet af Amtskommunen, der atter faar sin L dgift dækket af Stalsassen. Thorshavn 
Kommune afholder ligeledes forelobig de paagældende Udgifter, som ved Aarsregn- 
skabets Afslutning dækkes af Statskassen.

Maskinsynmændene ankaffer for Kommunens Regning en efler Direktoratets Be
stemmelse indrettet Protokol, i hvilken samtlige under Tilsyn værende Bedrifter op
fores paa hver sil Folio. I denne Protokol noteres de foretagne Syn og Ekstrasyn med 
Dato og Aar. Kommunalbestyrelsen paaser, at samtlige Bedrifler er synede i Aarets 
Lob, og udbelaler derefter Honoraret til Maskinsynsmanden.

For saa vidl Mangler forefindes, skal Maskinsynsmanden inden 2 Maaneders For
lob foTelage et Eftersyn for al paase, om Manglerne er afhjulpne; for delle Ekslrasyn 
skal Brugeren af de paagældende Maskiner Lil Synsmanden udrede el Vederlag 
af 1 Kr,

Hvis det ved et saadant Ekstrasyn viser sig, at der endnu findes Mangler, skal 
Maskinsynsmanden indberette dette til Landfogden, udenfor Thorshavn gennem ved
kommende Sysselmand. Landfopden cr pligtig lil skriftlig at meddele Maskinsviis- 
manden Sagens Udfald.

Maskinsynsmændene udover deres Hverv paa egel Ansvar, men under V ej
ledning af den Tilsynsforende. Denne Vejledning skal bl. a. beslaa i Afholdelse af 
Moder, hvor den Tilsynsforende forklarer Beskyttelsesforanstaltninger ved de almin
delig forekommende Maskiner m. v., og hvor der gives Maskinsynsmændene Lejlig
hed til at rette Sporgsmaal om forefaldne Tvivlstilfælde. Maskinsynsmændene er
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pligtige til at give Mode, naar de tilsiges nf den Tilsynsforende, medmindre de har 
lovligt Forfald, hvilket skriftligt skal meddeles den Tilsynsforende. Der tillægges 
hver af de modende Maskinsynsmænd Befordringsgodtgørelse efler nærmere af In
denrigsministeren fastsatte Regler samt -!■ Kr. i Dagpenge, Maskinsynsmændenes Dag
penge, Befordringsgodtgørelse og Udgifter tíl Protokoller udredes forelbbig af Kom
munerne, der ved Aarsregnskabets Afslutning faar disse Udgifter dækket af Stats
kassen.

Kommunalraadene er pligtige til at meddele den Tilynsforende, hvem der er valgt 
til Maskin5ynsmænd og Stedfortrædere for den paagældende Kommune. Denne Med
delelse skal gives senest 8 Dage efter at Valget er foretaget.

Indenrigsministeren udfærdiger nærmere Instruks for den Tilsynsforende og for 
Maskinsynsmændene og vejleder de kommunale Raad til Gennemførele af denne T il
synsvirksomhed.

11 Ved ethvert Arbejdssted, hvor der forefindes Maskiner af den i § 1 ommeldte Art 
skal der forefindes en Bog, hvori Tilsynet efter endt Undersogelse anforer, hvilke 
Sikkerhedsforanstaltninger det i Henhold til dc i denne Anordning indeholdte Be
stemmelser og de dertil knyttede Forskrifter maalte have paabudt, saml den Tidsfrist, 
inden hvilken saadant Paabud skal være udfort.

12 Et Uddrag af denne Anordning, som dertil af Indenrigsministeren kendes 
gyldigt, saavel som af de Forskrifter, der gives for at betrygge Overholdelse af An
ordningen eller af de del enkelle Arbejdssted vedkommende Bestemmelser, skal tillige 
med en Meddelelse om den elíer de tiisynsfo rendes Navn og Adresse opslaas i let 
læselig Form paa de i denne Anordning omhandlede Arbejdssteder paa el for alle 
Arbejderne let tilgængeligt Sted.

13 Den Arbejdsgiver eller hans Stedfortræder, der overtræder de i denne Anord
ning indeholdte Bestemmelser, straffes, for saa vidt hans Forhold ikke efler Lov
givningens almindelige Regler medfórer hojere Straf med en Bode fra J til 100 Kr.

Den Arbejder, der ved sil Forhold overfor de i Medfor af denne Anordning trufne 
Sikkerhedsforanstaltninger hindrer disse i at virke efter deres Bestemmelse, straffes, 
for saa vidl hans Forhold ikke efter Lovgivningens almindelige Regler medforer 
hojere Slraf, med en Bode fra 5 lil 100 Kr.

14 Dersom noget Barn er blevet anvendt til Arbejde imod Bestemmelserne i 
denne Anordning, straffes den paagældendes Forældrc eller andre Foresatte med en 
Bode fru 2 Kr. til 20 Kr., naar det godtgíires, al saadant ulovligt Arbejde er fore- 
gaaet med deres Vidende og Viílie.

15 Sager, der anlægges paa Grund af Overtrædelse af denne Anordning eller af 
de i Medfor af Anordningen udfærdigede Forskrifter, og i hvilken Straffen ikke 
kun overstige Boder, behandles som offentlige Politisager. Sager, der vil medfore 
hojere Slraf end en Bode af 10 Kr., kan ikke afgores uden Dom, medmindre Direk
tøren for Arbejds- og Fabrikstilsynet har samtykket deri.

16 Alle Boder, der udredes i Henhold til Bestemmelserne i denne Anordning, til
falder Statskasser!.

17 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Oktober 1923, inden hvilket Tids
punkt i § 10 nævnte Maskinsynsmænd vil være at vælge,

29. Sept. —  BEK, (M L  379) om Ændring i § 31 i Lov Nr. 126 af 27. Maj 1908 
OM BYEN THORSHAVNS KOMMUNALE STY RELSE (Indfojet i Loven af 19081

7. Nov. ANORDN. (M L  122) OM IKRAFTTRÆ DEN A F LOV (NR. 121) 
AF 28. MARTS 1923 OM FÆ RØERNES LAGT1NC. (Se denne).

19. Nov. —  PO LITIVEDTÆ GT FOR THORSHAVN. I Medfor af § 3 i Lov Nr.
55 af 13, April 1891- indeholdende Beslemmelser om Politiet paa Færoerne udfærdisrer 
Justitsministeriet herved folgende Politivedtægt for Thorshavn Kommune;
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Forsie Kapitel, Om Iagttagelse a f Orden og V elanst'ændighed paa Gader og Veje.
1 Paa offentlig Gade, Vej eller Plads maa intel Oplob eller Sammenstimlen af 

Folk finde Sted, hvorved den offentlige Orden forstyrres eller Færdselen hemnieíi.
2 Naar mange Mennesker samles paa offentlig Gade, Vej eller Plads, ved offent

lige Moder, ved Indgange til Billeludsalg eller Forlystelsessteder eller i andre lig
nende Anledninger, skal de rette sig efter Politiets Anvisning til Ordenens Over
holdelse.

3 Enhver er paa offentligt Forlov eller Gangsti pligtig al vige af Vejen for de 
modende, som hor Korebanen paa deres hojre Haand,

4 Paa offentlig Gade, Vej eller Plads mau der ikke foregaa Slagsmnal, Skrigen 
Haaben eller anden stiijende, voldsom eller fornærmelig Adfærd, hvoned den of
fentlige Orden forstyrres eller de íorbifarende eller omboende forulempes. Ingen 
maa færdes paa de nævnte Steder i en saadan Tilstand af Beruselse, at den kan 
give Anledning tit Ulempe for andre.

5 Ingen maa uden fyldestgorende Grund banke paa Port, Dor eller Vindue, ringe 
paa Porl- eller Ðorklokke, eller foretage lignende Handlinger, hvorved Beboerne 
forstyrres.

6 Der maa paa offentlig Gade, Vej eller Plads ikke loves Glidebaner eller fore
lages Leg eller Spil, som er lil Ulempe for Fa:rdselen. Dog kan der af Politimeste
ren gives Tilladelse til Kælkning i Tórsgotu i Tiden fra Kl. 4  til 10 Efm . Del er 
forbudt at krybe op paa eller klynge sig lil Vogne eller andre ‘Kiirelojer under 
Kórselen, eller til saadanne at fastgore Haandvogne eller Slæder.

V Ingen maa paa offentlig Gade, V ej eller Plads eller ud over saadanne skyde med 
Bosse, Pistol, Noglebosse, Bue, Pusteror, Slynge eiler andel saadanl, lænde Blus, 
afbrænde Krudt. Fyrværkerisager eller eksploderende Genstande af hvilkensomhelst 
Slags, kaste med eller udkaste Stene, Snebolde. Snavs, Vand eller andel, hvorved 
Skade kan bevirkes eller de, som færdes paa disse Sleder, forlrædiges.

8 Ingen maa gaa maskerel paa Gaden eller vise sig offentlig i en Dragl, der slri- 
der mod Velanstændigheden eller er egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den of
fentlige Orden: Del er ikke tilladt at foranstalte Fastelavnsoptog uden Politiets 
Tilladelse, herfra undtagea dog saadanne Optog af Born Í Alderen indtil 11 Aar. 
Ligeledes er det forbudt paa eller ud imod offentlig Gade. Vej eller Plads at vise 
nogen uanstændig Opforse!, saasom ved uanstændige Sange,, Ord. Lader, Blottelse 
af Legemet, ved at lade Vandel paa upassende Steder eller paa andre Maader.

9 Badning i Nærheden af offentlig Gade, Vej eller Plads, kan forbydes af Poli
tiet.

Andet Kapitel. Om Forebyggche a j Hindringer og Ulemper for  Færdselen samt 
a f Fare under den ojfentlige Færdsel.

10 Ingen uvedkommende maa tænde eller slukke de paa offentlig Gade, Vej eller 
Plads anbragte Lygter.

11 Ingen maa pan offentligt Fortov eller Gangsli bære, trække eller paa anden 
Muade fore med sig Genslandc. der er ti! Hinder for Færdselen eller som udsætter 
de forbigaaende for Skade eller Ulempe, saasom Skubkarrer og deslige. Haandvogne 
og Slæder maa ikke trækkes eller fiires paa Fortov og Gangsli. dog undtages herfra 
Barnevogne, nuar de fores saaledes, al Færdselen derved generes saa lidt som mu 
ligt; de skal altid kóre enkeltvis og \ige lil Side for Fodgængere, Leer, Hoforke, 
Skydevaaben eller andre saadanne Genslande, der let kan forvolde Skade, skal bæ
res saaledes, at Skade ikke kan befrygtes,

12 Intel, som kan være til Hinder for Færdselen, maa hensættes eller henlægges 
paa Forlov e!!er andelsteds paa offentlig Gade, Vej eller Plads. Dog skal del. naar 
ingen Gaardsplads haves ti! Af- eller Paalæsning af Varer. Brændsel eller andel, 
være tilladt, al denne sker paa de nævnle Steder, naar den forelages med saa li
den Ulempe for Færdselen som muligt, og inlet bliver liggende paa Gaden Í læn
gere Tid end hójsL fornodent, og i luerl Tilfælde ikke efler Morkels Frembrud, 
medmindre Poliliel straks derom blher underreltet. og de af dette i den Anled
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ning foreskrevne Regler for Stedets eventuelle Afspærring eiler Belysning straks 
efterkommes. Fraspændle Vogne saavelsom Trækvogne maa ikke. uden særlig T il
ladelse af Politiet, henstaa paa offentlig Gade elicr Vej i længere Tid, end det 
behoves til deres Af- eller Paalæsning.

13 Det er forbudt paa offentlig Gade, Vej eller Plads at forelage noget Arbejde, 
hvorved Færdselen hæmmes eiler forbigaaendc udsættes for Fare eller Ulempe. Til 
Afholdelse af Auktion paa offentlig Gade, Vej eller Plads kræves Politiets Tilla
delse. Paa eller udover offentlig Gade, Vej eller Plads maa der ikke udbankes eller 
udrystes Tæpper eller deslige, henlægges Sengeklæder til Udluftning eller ophænges 
Toj lil Tórring.

14 Forspændte Vogne maa paa offentlig Gade, Vej eller Plads ikke holde paa 
Steder, hvor de standser Færdselen, og overhovedet ikke holde stille i længere Tid, 
medmindre de venter paa nogen fra nærliggende Huse, eller saadanl er forniidenL til 
deres Af- eller Paalæsning, eller de har faaet særlig Tilladelse derlil af Politiet, og 
i saa Fald kun paa de dertil anviste Steder, De skal paa offentlig Gade og Vej 
stedse holde saa langt ud til Siden af Kiirebunen som muligt og maa ikke holde 
stille, hvor lo Færdselslinier skærer hinanden.

15 Stensprængninger maa ikke finde Sled. medmindre eflernævnle Forsi gligheds- 
regler er iagttagne: Den Sien, som sprænges, skal forsvarlig tildækkes; for saa vidt 
vidl Slensprængningen sker i Nærheden af beboede Huse, Vej eller Sti, skat der 
sorges for. al omboende og forbipasserende i Tide advares, og for saa vidl Sten
sprængninger sker paa et hdjere liggende Sled, ?kal der tillige sorges for, ul ned
rullende Sten ikke medforer Skade eller Fare for underliggende Steder.

16 Varer, Skille, Udhængsskabe eller andre Genstande, der anbringes udover of
fentlig Gade, Vej eller Plads, skal være forsvarligt befæstede og saaledes anbragte, 
al de ikke hindrer Færdselen.

17 Urlepotter, Fuglebure eller andel, der ved al falde ned kan bevirke Skade, 
maa ikke ud til eller ud over offenllíg Cade. Vej eller Plads opslilles eller ophæn
ges paa Tage, Tagrender, aabne Allaner, Bygningers Yderside, Mur, Plankeværk 
íller Stakit eller i aabne Vinduer eller Luger, medmindre de er forsvarlig fast
gjort eller paa onden Maade sikrede mod Nedfald. Del er forbudt ved Polering af 
Vinduer, der sidder hojere end i Ejendommens Stueetage, og som vender uí5 od 
offenllíg Gade, Vej eller Plads, al slaa udenfor Vindueskarmen.

18 Træer og Gærder, der er anbragte nær ved offentlig Gade, Vej eller Plads, 
skal boldes sludsede og klippede, saaledes, al de ikke er til Hinder for Færdse
len, og saaledes at Lyset fra Gadelygterne ikke væsentlig hindres. Ingen maa paa 
offentlig Gade, Vej eller Plads henkaste Gins, Potteskaar, Stene, Som eller andet, 
der kan medfore Ulempe og Fure for Færdselen. Ejere af Stakitter og Plankeværker 
ud til offentlig Gade, Vej eller Plads er ansvarlige for, at disse ikke er ti! Ulempe 
for Færdselen paa Grund af Brostfældighed eller ved frcmslaaende Som eller lig
tiende. Del er ikke liliadl paa dem al anbringe Metalpigge, medmindre Hegnet er 
over 2 m hcijt. Naar der lil 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 em. Paa den udvendige Side skal der anbrin
ges eti tilsvarende Bække glat Hegntraad, dog at den overste Bække Piglraad ikke 
behover at være dækkel paa denne Maade, hvis Hegnet har en Hojde af mindst
1 rn. Skille, der er anbragte saaledes, at de borllager Lys fra Gadelygter eller Ud
sigt fra Naboer eller saaledes, at de er lil Hinder for Færdselen, skal efter en af 
Politiet forelagt Frisl kunne forlanges fjernede. Bestemmelserne i denne Paragraf 
gælder ogsaa for private Veje, der er aabne for almindelig Færdsel.

19 Forældre eller andre vedkommende er pligtige at sorge for, al smaa Biirn, 
der er under deres Varetægt, paa offentlig Gade, Vej eller Plads er undergivne 
lílborligl Tilsyn.

20 Naar offenllíg Gade, Vej eller Plads anlægges eller istandsælles, saml imur 
der ellers ved samme foretages Arbejder, der i væsentlig Grad er til Hinder íor
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Færdselen eller gor den usikker, skat den paugældende Strækning, saalænge Ar
bejdet varer, i en saadan Afstand, som Politiet bestemmer, holdes forsvarlig afspær
ret. Fra Miirket falder paa, indtil det bliver lyst om Morgenen, skal der være an
bragt fornodne Mærker (Afviserel og det fornodne Antal tændte Lygter ved Af
spærringen. Bestemmelserne i denne Paragraf gælde ogsaa for private Veje, der er 
aabne for almindelig Færdsel.

21 Ved Opforelse af nye eller Nedbrydning eller Hovedreparation af ældre Byg
ninger skal Ejeren, nuar Bebyggelsen paa det paagældende Sled har en bymajssip 
Karakter, forinden Arbejdet paabegyndes, giire skrifliig Anmeldelse lil Politiet, 
for al delte kan paase, al der om fornodent anbringes Plankeværk eller anden Ind
hegning eller iovrigt træffes de Foranstaltninger, som anses nodvendige til Fore
byggelse af Ulemper for de forbipasserende. Ogsaa andetsteds, hvor Bebyggelse ikke 
har en saadan Karakter, kan Politiel paabyde, al lignende Foranstaltninger træffes. 
Saasnart Politiet forlanger del, skal Indlægningen borttages og Gaden ryddelig- 
gores og sælles i samme Stand som den, hvori den var. for Byggeforetagendet be
gyndte. Saavel Ejeren som vedkommende Haandværksmestre er ansvarlige for, at 
Indhegningens Forbliven ikke nodvendiggores ved utilborlig Forhaling af Bygge
arbejdet, og ligeledes for, at Indhegningen er forsvarlig, og al den navnlig ikke er 
til Gene for Færdselen ved fremstaaende Som og lignende.

22 Stilladser, Afstivninger og Lobebroer, som anvendes ved Bygningsarbejder ud 
til offentlig Gade, Vej eller Plads, skal være af forsvarlig Styrke og omhyggelig 
anbragte, hvorhos Stilladser og Lobebroer pau den udvendige Side skal være for
synede med Lægter som Brystværn og med mindst 10 cm hoje Vanger. Lose Sti
ger, der benyttes lil Arbejde paa en Bygnings udvendige Side ud lit offentlig Gade. 
Vej eller Plads, skal være af forsvarlig Styrke og, naar de er over 3,5 m lange, forsy
nede íorneden med saadanne Indretninger, at Udskridning forhindres, hvorhos en 
Arbejder, naar Stigen staar paa glat Grund, saasom Stenbro, Fliser, Beton og 
deslige, skal have Plads ved dens Fod, saa længe den benytles, for at paase, al 
den staar fast. For Overtrædelse af de i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser 
straffes den Haandværksmester eller andre, der forestaar det paagældende Arbejdes 
Udfiirelse, eller, saaíremL hati ikke opgives af Ejeren, denne selv.

23 Naar Op- eller Nedhejsning af Varer eller andeL, Rensning af Tagrender, Ned
kastning af Sne fra Tage, istandsættelse af saadanne eller andre mindre betyde
lige Bygningsarbejder —- Malerarbejde derunder indbefattet —  foretages udover 
eller ud til offentlig Fortov, skal der til Advarsel for de forbigaaende udsætte* 
Afvisere af en saadan Beskaffenhed, at de tilstrækkelig lydelig angiver, al Færd 
selen sammesteds er forbunden med Fare eller Ulempe, Afvisere maa ikke henstaa 
længere end níidvendigl, men skul bortlages, saasnart de paugældende Arbejder 
standser, eller for Malerarbejdes vedkommende, naar det er tort. Under Nedbryd
ning af Bygninger og under Bygningsforetagender maa tort Murgrus og lignende 
ikke udkastes fra Bygningen paa en saadan Maade, at Stovel af Vinden kan fores 
ud over offentlig Gade. Vej elicr Plads.

24 Er en Bygning eller Del af denne i sau broslfældig Tilstand, at der er Fare 
íor Nedstyrtning, kan Politiet forbyde Brugen af Bygningen helt eller delvis, og 
paalægge Ejeren inden en nærmere fastsat Frist at foretage saadanne Arbejder, at 
den tilstedeværende Fare fjernes, hvorhos Politiel paa Ejerens Bekostning kan 
træffe de yderligere Foranstaltninger, der niaalle unses fornodne for at forebygge 
Fare for forbipasserende eller andre. Paa lignende Maade forholdes, naar Mur, 
Plankeværk eller andel saadant Hegn, hvis Omstyrtning kunde medfore Fare. findes 
i faldefærdig Stand.

Tredje Kapitel. Om Korsel og Riden, om Fórsel a f Heste og andre Kreaturer, 
samt om Fjerkræ.

25 Korende og ridende er pligtige at iagttage behorig Forsigtighed, hvilket især 
gælder, naar der kores eller rides omkring Cadehjorner. Ud af Porte elter andre 
Udkorsler skal der kores i Skridt. Der maa ikke kores eller rides underledes end
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i jævnt Trav ; Kapkorsel eller Kapridning paa de offentlige Veje er forbudt. Ko
rende og ridende skal i Tide varsko Personer, der er foran dem paa deres Vej. Paa 
offentlig Gade, Vej eller Plads er Smælden med Pisk, hvorved Færdselen forulem
pes, forbudt. Paa stærkt befærdede Steder eller hvor overhovedet Hensynet ti! 
Færdselen gor det nodvendigi, saasom over Broer eller i meget smalle Gader, 
kan Politiet med Byraadets Samtykke paabyde, at al Korsel skal foregaa i Skridl. 
Saadant Paabud skal meddeles ved iøjnefaldende Opslag paa SLedei.

26 Korende og ridende skal holde sig paa de til saadan Færdsel bestemte Veje, 
og ingen maa kore eller ride paa Fortov eller Gangsti; saavel korende som ridende 
skal holde sig til den Side af Gade eller Vej, som er paa deres hojre Haand; naar 
de mode hinanden, skal hver især vige af til hojre. Korsel udenom et andet Kore- 
Ibj, der er foran, skal foregaa ved at holde tilvenstre, Færdsel med Cykler, Motor
cykler, Molortricykler med eller uden Paahængsvogn er forbudt i den gamle By, 
der begrænses mod Vest, Nord og Øst aí Thorshavns Elv.

27 Cyklister er pligtige til under Korselen at vise Forsigtighed og altid at beholde 
mindst den ene Haand paa Styret og begge Fodder paa Pedalerne. Al Kapkorsel og 
overdreven hurtig Korsel er forbudt. Om alle Hjorner paa Gader og Veje samt ned
ad Bakker skal der kores forsigtigt og langsomt, Paa stærkt befærdede Steder, saa- 
vel i som udenfor Byen, maa der ikke kores hurtigere, end en Vogn i jævnt Trav 
kðrer. Enhver Cykle skal under Korselen være forsynet med en Klokke. Naar der 
er Fare for Sammenslod, skal der i Tide gives tydeligt Signal med Klokken. Brug 
af denne friLager ikke Cylislen íor Anvendelse af behorig Forsigtighed overfor Fod
gængere, som han moder eller passerer. Ved Korsel i Tiden fra y<* Time efter Solens 
Nedgang til !/» Time for dens Opgang skal enhver Cykle være forsynet med en 
tændt Lygte, hvis forreste Glas skal være ufarvet. Lygten skal være anbragt íoran 
paa Cyklen og saaledes, at Lyset kan ?es paa Afstand. Den er forbudt at kore med 
Cykler paa eller over samt at trække Cyler henad Gangsti eller Forlov. Ud og ind 
ad Porte maa der ikke kores. Cyklister skal stige af overall, hvor dette paabydes 
ved Opslag fra Politiet. For modende Koretojer, ridende og andre cyklende skal 
Cyklister holde til hojre; ved Forbikorsel bagfra skal de holde lil venslre. Ved 
Skæringspunkter af flere Færdselslinier er Forbikorsel bagfra forbudt. Øvelseskorsel 
er kun tilladt paa ubefærdet Plads. I Tilfælde af Paakorsel skal den cyklende sland-e 
og paa Forlangende opgive Navn, Stilling og Bolig. Hvor der langs Gader eller Veje 
finde.-; Stier, særligt indrettede lil Cyklekorsel, maa disse ikke benyttes af Motor
cykler eller Molortricykler.

28 Ingen maa kore eller ride imod eller ind i Ligtog eller andre Processioner, 
men enhver har at vige af Vejen íor samme.

29 Vogne med Læs maa ikke være overlæssede og skal være forsvarlig læssede, 
saa at de ikke er udsatte for at vælte, eller for at del paalæssede falder af, eller al 
Vognene gaa i Stykker under Kordelen* eller al der iovrigt ved Korselen bevirkes 
Skade eller Ulempe for Færdselen. Hvad der tabes eller spildes fra Vogne, er ved
kommende forpligtede til at oplade ligesom ogsaa lil al erstalle det Offentlige de 
(Jugiuer, som detie maalte have haft ved Optagningen.

30 En Vogn maa ikke kores aí nogen, der er berusel, eller som af andre Grunde 
maa antages ikke at være. i Stand til al styre Korelójet. Er Vognen betroet den paa
gældende af nogen anden, er denne tillige undergiven Strafansvar. Det samme 
gælder om Forsel af Heste.

31 Paa offentlig Gade, Vej eller Plads maa ingen Vogn holde forspændt, med 
mindre den er under tilborligt Tilsyn af en paalidelig Person, eller Tommerne er 
forsvarligt foslbundne til Vognen ved Hammelen og en Skagle ved hver Hest er 
fraspændt.

32 Hetle maa ikke gaa ló.-e paa ofíenllig Gade, Vej eller Plads. Naar Heste fore 
ved Siden af en Vogn, skal det ske med lilborlig Forsigtighed overfor vejfarende.

33 Det er forbudt paa offentlig Gade, Vej eller Plads under Korsel med, Trans
port eller Drift a í Hesíe, Kreaturer eller andre Husdyr at benytte eller behandle
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disse paa en saadan Maade, at den er skikket til at vække offentlig Forargelse, enten 
ved ut Dyrene kendelig overanslrængs, eller ved at der paa anden Maade tilfojes 
dem unodvendig Lidelse. Heste med aabne eller halvlægte Saar paa Steder, hvor Sele- 
éller Sndeltoj kan komme i Beroring dermed, maa ikke benyttes uden Tilladelse af 
en autoriseret Dyrlæge. Indkorsel fra offentlig Gade, Vej eller Plads til Byggepladser 
saa velso m Korebanen paa samme skal stedse holdes i en med Hensyn til Korselen 
efter Politiets Skon forsvarlig Stand.

34 Kreaturer, Faar og Svin maa ikke gaa lóse paa offentlig Gade, Vej eller Plads, 
men skal drives eller trækkes, dog maa dette ikke ske pua Fortov eller Gangsti. 
Tyre maa ikke gaa lose i Indmarken paa Steder, hvorfra de kan trænge ind paa alfar 
V ej. De maa ikke drives, men skal trækkes enkeltvis af en voksen Mand. Politiet 
kan paabyde, at Tyre skal være forsynet med forsvarlig Botn. Transport af Kalve, 
Faar og Lam maa ikke ske saaledes, at deres Ben er sammenbundne, medmindre 
dette er foretaget med blíide Strikker og underlagt Halm eiler Klude, ligesom Sam
menbindingen ej heller maa være saa fast, at deraf kan opslaa Indsnæring, og 
Transporten maa kun foretages i Vogn, hvori der findes et blodt og rigeligt Underlag 
af Halm eller Ho, saaledes, at Hoyedet aldrig hænger udenfor Vognen. Gæs, Ænder 
og Hons man ikke have Ophold paa offentlig Gade, Vej eller Plads, men skal af 
Ejeren holdes indelukket,

Fjerde Kapitel. Om Hunde.1)
35 Hunde, der strejfer herrelfise om, kan PolitieL foranstalte optagne og fremlysle 

samt, hvis ingen E jer inden 3 Gange 2-1 Timer indloser dem ved at betale de Ud
gifter, som Oplagelsen og Fremlysningen har foranlediget, lade dem dræbe. Hunde, 
der 'liar den Vane med Gfien eller Tuden i private Gaarde og Haver om Natten al 
forstyrre de omboendes Ro, skal holdes indelukkede, Naar Hunde viser sig bidske 
eller glubske eller har for Vane al forulempe Folk ved at fare imod dem eller go ad 
dem, kan Politiet paalægge Ejeren under Slraf at holde saadanne Hunde bundne 
eller íorsynede med forsvarlig Mundkurv, Ingen mau hidse sin Hund paa nogen 
eller undlade at holde den tilbage, naar han bemærker, at den anfalder nogen, Den, 
der handler herimod, er strafskyldig, selv om der ikke herved sker Skade.

36 Naar nogen vil bruge losgaaende, glubske Hunde til Pladsers Bevogtning, skul 
han derom gore Anmeldelse til Politiet, for hvem han med Hensyn lil hver en- 
kell Hund, som agles saaledes benyttet, skal forevise en uutoriserel Dyrlæges Atlesl 
om, at der efler Hundens Beskaffenhed inlet derfor er til Hinder. Vedkommende 
Plads skal derhos holdes saaledes indhegnel og lukkel, at Pladshundene ikke kan 
slippe ud, og del skal ved tydelige Opslag udenfor Pladsen paa de Steder, Politiet 
bestemmer, allid findes bekendtgjort, al der holdes Ibse Hunde paa Pladsen, og 
Lil hvilke Tider de er losgaaende. Endelig skal saadanne Hunde stedse være en 
autoriseret Dyrlæges Tilsyn og Bestemmelser underkastet.

Femte Kapitel. Om Fredning uj offentligt. Indretninger tn. m.
37 Det er forbudt at skrive, kradse, male eller tegne pau, skære i, flytte eller bort

tage eller paa anden Maude beskadige eller besudle de lil offentlig Nytte eller Pry
delse be-temle Indretninger eller Genstande, saasom Monumenter, Vandposte, Gade
lygter, Gadeskille, Vejvisere, Bænke, Indhegninger, Telegraf- og Telefonslænger, An- 
lægsbroer for Baade eller Skibe o°: deslige, saavelsom den til offenllig Gade, Vej eller 
Plads slodende Del af Hus, Mur, Plankeværk, Port eller andet saadant.

38 Ingen mau uden Byraadels Samtykke opbryde Stenbroer eller forelage nogen 
Gravning i eller anden Forandring ved offentlig Gode, Vej eller Plads.

39 Ingen maa beskadige de paa ofíenLlig Gade, Vej eller Plads eller i offentlige 
Anlæg staaende Træer eller Buske ved at afbrække Grene eller Kviste, afrive eller 
skære i Barken eller deslige, ejheller aftage eller beskadige de omkring Træerne eller

>) J f r  An. Nr. 88 af 31. J la n s  1928 og midl. Best. Nr. 14 af 15 April 1947.
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Buskene til deres Beskyttelse anbragte Indretninger, De besogende er pligtige at 
overholde de af Anlæggenes Bestyrelse til Fremme af Orden og Fred trufne Bestem
melser, naar disse er bekendtgjort paa behorig Maade.

40 Ingen maa bestige, overstige eller beskadige de ved offentlig Gade, Vej eller 
Plads eller om offentligt Anlæg anbragte Aflukker, Brystværn, Diger eller anden 
Indhegning, ejheller beskadige de ved dem værende Grofter.

41 Paa Kirkegaarde maa ingen Legen eller anden med Hensyn til Stedet upas
sende Opforsel finde Sted. Ingen maa beskadige Træer, Blomster eller andre Vækster 
eller paa anden Maade beskadige eller besudle Gravsteder eller andre i Kirkegaar- 
den værende Anlæg. Det er forbudt der at medtage Hunde. De besogende skal 
rette sig efter de af Kirkegaardens Bestyrelse til Fremme af Orden og Fred paa 
Kirkegaarden trufne reglementariske Bestemmelser, naar disse er bekendtgjorte paa 
behorig Maade.

Sjette Kapitel. Om Opslag.
42 Det bestemmes af Politimesteren, paa hvilke Steder Opslag af Bekendtgorelser 

fra Øvrigheden eller andre offentlige Myndigheder skal finde Sted, Bekendtgorelser 
angaaende Aftenunderholdninger, Koncerter, Forevisninger og offentlige Forlystel
ser, til hvilke fornoden Tilladelse haves, kan ske ved Opslag, naar Ejeren af det 
Sled, hvor Opslaget finder Sted, dertil giver sit Minde. Andre Bekendtgorelser er 
det ikke tilladt at lade offentligt opslaa uden Samtykke bande af vedkommende 
E jer og af Politiet; dog undtages herfra Opslag paa en Ejendom om, hvad der ved
kommer de deri boende Personers Næringsvej, Bopælsforandringer og andre Hen
visninger, som knytter sig til Oplagsstedet.

43 Lovligt gjorte Opslag er det torbudl at afrive, besudle eller paa anden Maade 
beskadige eller gore ulæselige. Offentlige Opslag skal af vedkommende borttages, 
naar det Øjemed, hvori de er opslaaede, er Jyldestgjort, og Politiet kan, hvis ved
kommende ikke efter Paalæg foranstalter Opslagene fjærnede, foranledige dette 
udfort for hans Regning.

Syvende Kapitel. Om ojjentlige Beværtnings■ og Forlystelsessteder, ojjentlige Fore
stillinger m, m.

44 Enhver, der driver Konditori, Restauration eller anden offentlig Beværtning med 
Spise- eller Drikkevarer eller har Næringsbrug, med hvilket saadan Beværtning er 
forbunden, skal, saavidt det staar til ham, sorge for, at der i dc dertil benyttede 
Lokaler intet forefalder, som strider mod Orden eller Sommelighed, Lokalerne, som 
benyttes, skal godkendes af Byraadet efter Politimesterens Indstilling.1)

45 Værten maa íkke foranstalte eller taale nogen Afbenyttelse -af Lokalet, der 
medfórer forstyrrende Stoj for andre af Husets Beboere eller for omboende. Politiet 
kan forbyde enhver Beværtningsd ri vende til Hjælp i de Lokaler, hvor Gæster op
holder sig, at benytte anden kvindelig Medhjælp end hans Hustru og Dotre over
18 Aar.

46 Ingen maa paa el offentligt Beværtningssted gore sig skyldig í voldsom eller 
slðjende Adfærd, hvorved andre Gæster, Værten eller dennes Folk fortrædiges eller 
andre af Husets Beboere eller omboende forstyrres, ejheller vise uanstændig eller 
forargelig Opforsel.

47 Alle Beværtninger og andre Forretninger, hvor Spise- og Drikkevarer er Gen
stand for offentlig Forhandling eller Fortæring paa Stedet, skal holdes lukket fra Kl.
11 Aften til Kl. 5 Morgen. Undtagelser fra denne Regel kan gives af Politimesteren 
med Byraadets Samtykke og paa de derefter fastsatte Betingelser for hver enkelt 
Beværtning eller Gæstgiveri, derunder at der til Kommunens Kasíe ydes den Af
gift, som maatte blhe fastsat. Under særlige Omstændigheder kan Politiet foreskrive 
eller tillade Forandringer i Bestemmelsen om Lukketiden. Har Slagsmaal eller an
den betydelig Uorden fundet Sted, er Værten pligtig til paa Politiets Forlangende 
straks at lukke Beværtningen for den Dag.

J) IndFbjet ved Tilltrg  lil Politivedtægten af 8, Sept. 1928,
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48 Ingen maa offentlig opfore eller lade opfore dramatiske Forestillinger, Ope
raer, Balletter eller deslige uden dertil gennem Justitsministeriet1) meddelt Be
villing; dog kan Overovrigheden give Tilladelse til Opforelse af en enkelt Fore
stilling af den nævnle Art, ligesom Tilladelse lil Opforelse af dramatiske Forestil
linger af Dilettanter i veldædigt Øjemed kan meddeles af Politimesteren,

49 higen maa uden Politiets Tilladelse offenllig give Koncerter eller musikalske 
Præstationer, afholde Basar, Dans eller Maskerade, afbrænde Fyrværkeri, foran
stalte Haveillumination, give mimiske, ækvilibristiske, magisJce eller deslige Fore
stillinger, forevise Seværdigheder, saasom Menageri, sjældne Dyr, Verdensteatre, 
Panoramaer, Perspektivkasser, Stereoskopsamlinger eller deslige, lade afbenytle Ka- 
ruseller, Fjederbosser, Skydeborde eller lign., afholde Gevinstskydning, Kaplob eller 
lign. Til Afholdelse af Tombola udkræves Amtets eventuelt Justitsministeriets1) T il
ladelse. Tilladelse lil Kirkekoncerlers Afholdelse maa ikke meddeles, forend Prov
stens og vedkommende Kirkestyrelses Samtykke er erhvervet. Poliiiel kan, for et 
Tidsrum af indti! 6  Maaneder ad Gangen, meddele offentlige Beværtninger en al
mindelig Tilladelse lil, under de fornodne Indskrænkninger, i deres Lokaler at 
lade opfore musikalske Præstationer, dog kun ved saadanne Personer, som forud er 
opgivne for Politiet, uden at delte liar haft noget imod dem at erindre. Tilladelsen 
kan til enhver Tid tages tilbage, naar dertil maatle vise sig Grund,

50 Naar Tilladelse efler forrige Paragraf er givet nogen lil at gaa omkring og 
opfore Musik, forevise Kunsler, Seværdigheder eller andet, maa saadant dog ikke 
ske paa offentlig Gade, Vej eller Plads. Ligesom det er en Selvftilge, al enhver 
E jer eller Lejer af en Ejendom kan forbyde deslige Personer at udfore de nævnte 
Præstationer m. v. paa Ejendommens Grund, saaledes skat ogsaa i Tilfælde af Syg
dom eller af anden gyldig Grund enhver Beboer være berettiget til at (forlange, at 
den, der udforer Musik eller stojende Præstationer af den nævnle Art, fjærner sig 
i lilborlig Afstand fra det paagældende Sted.

51 Enhver, hvem Tilladelse efler §§ 19 og 50 er meddcll, skal efterkomme de 
Regler, som Politiet maatle foreskrive til Ordenens Overholdelse, samt udrede Be- 
Laling for ekstraordinært Politiopsyn. Han er ansvarlig for, al de opforte Forestil
linger eller foTevisle Præslationer m. v. ikke er af uanstændigt eller iovrigt slraf- 
burt Indhold.

52 Ved offentlige Forestillinger eller andre Forlystelser skal de besiigende iagt
tage Sommelighed og Orden og maa ikke ved Slojen, Raaben, vedholdende Bifalds- 
eller Mishagsytringer eller paa anden Maade hindre eller afbryde Forestillingen 
eller Forlystelsen eller forstyrre andre Deltagere i Nydelsen deraf.

Ottende Kapitel. Om d m  o/jentlige Renlighed.
53 Enhver, der i Kommunen ejer Grund eller Bygning, som stoder op til of

fenllig Gade, Vej eller Plads, er pligtig at renholde Forlovene udenfor sin Ejen
dom. Denne Renholdelsespligt omfatler Opfejning og Fjernelse af al Slags Snavs. 
I tort Vejr uden Frost skal Forlovet forinden Fejningen vandes tilstrækkelig med 
rent Vand.

542) I Frostvejr og ved Snefald er enhver Grundejer i Byen pligtig al sorge 
for, at Vandet fra hans Ejendom skaffes frit Aflob ved Oprensning eller om for
nodent ved Ophugning af de paa hans Ejendom værende Render, Grundejerne er 
pligtige lil i Tilfælde af glal Fiire at bestro Gade og Vej udenfor deres Husejendom 
med Sand, Torvesmuld eller andet lignende Materiale og til al vedligeholde Gade og 
Vej i denne Tilstand, saalænge det glalie Fiire varer. Sne og Is maa iWce fra Have 
eller Guardsplads kastes ud pna offentlig Gade eller Vej. Ingen maa paa offenllig Ga
de, Vej eller Plads henkasle Aadsler, Fejeskarn, Affald fra Huse eiter anden Uren
lighed. Deslige Ting maa heller ikke kasles i Vaskerender, Rendesten eller nndetsleds, 
hvorfra de kan flyde ud i Gaderendestene eller i offentlige Vandlob. Vand maa ikke

*) Nu Landsstyret.
- )  Som B>ndrul ved Tillæg af B. Sepl. 1928.
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udledes eller udskylles over offenllig Gade, Vej eller Plads. Ejere aí Automater ei 
pligtige til daglig at bortfjærne henkastet Emballage fra disse.

55 Aadsler og Affald íra slagtede Dyr, blandt andet ogsaa af Fi-k, maa ikke 
henlægjies eller henkastes paa Sleder, hvor del forulemper dem, som færdes paa 
Alfarvej. Fabrikker, hvis Drift medforer og udbreder ildelugtende og skadelige Ud
dunstninger, maa ikke ligge saa nær ved offenllig Gade, Vej eller Pluds, at de 
er til uforholdsmæssig Ulempe for dem, der færdes paa disse Steder. Afstanden be
stemmes i hvert enkelt Tilfælde af Politimesteren, efler at han har hiirt Byraadet 
og Kredslægen over Sagen. Foranstaaende Beslemmeber ophæver ikke de i Sund
hedsvedtægten indeholdte Forskrifter, forsaavidt disse stiller slrængerc Fordringer 
for enkelte Forhold, ligesom nævnte Vedtægt ogsaa iovrigt bliver i Krafl ved S i
den af nærværende Vedtægt.

Niende Kapitel. Om Grundejeres Aiisvar og Vedtægtens Omraade.
56 Cnindejerne er personlig ansvarlig for Opfyldelsen af alle dem som saadanne 

ifolge denne Vedtægt paahvilende Pligter og skol ikke kunne undskylde sig med 
Forsommeise fra deres Folks eller Lejeres Side, Ved offenllig Gade, Vej eller 
Plads forstaas i denne Vedtægt saadanne, hvor Vedligeholdelsen paahviler Thors- 
havns Kommune. Vedlægtens Bestemmelser kommer ogsaa lil Anvendelse paa pri
vate Gader, Veje eller Pladser, som med vedkommendes Minde er aabnedc for 
almindelig Færdsel, alene med Undtagelse af de Beslemmelser, som gaar ud paa 
at paalægge Kommunen eller de lilstodende Grundes Ejere Forpligtelse li! al for
anstalte noget udfiirl. Naar Byraadet bestemmer, at Husene i storre eiler tnindre 
Distrikter skal forsynes med Gadenumre, er Husejerne pligtig til paa egen Be
kostning at sorge for, al Husets Nummer anbringes ved Hovedindgangen paa en 
iojnefaldende Maade.

571) [ngen maa drive offenllig FærgeTart uden Byraadets Samtykke. Baude, der 
benyttes i Færgefarl, skal lil enhver Tid være forsynet med gyldigt Fartscerlifikal
i Overensstemmelse med Skibstilsynslovgivningen. Denne Vedlægt, hvis Over 
trædelse bliver at straffe efter Lov indeholdende Beslemmelser om Politiel paa 
Færoerne No. 55 af 13. April 1894 § 5 med Biider indtil 100 Kr., træder i Krafl 
den 1. April 1921.

21. Nov. ANORDN. (NR. 4 4 1 ), HVORVED LOV NB. 353 AF 7. AUGl ST 
1922 OM DEN OFFENTLIGE FBED  PAA FOLKEKIBKENS HELL1GDACE SAMT 
GBUNDLOVSDAGEN SÆ T T E S I KRAFT PAA FÆRØERNE.

1 Paa Folkekirkens Helligdage er alle Arbejds=ysler i eller udenfor Husel, der 
ved den Larm, de medforer, eller iovrigt ved den Maade, hvorpaa de forelages, 
forstyrrer Helligdagens Fred, forbudt. Disse Beslemmelser skal dog ikke være lil 
Hinder for Foretagelsen af Markarbejder, naar Gudstjenesten ikke derved forstyrres, 
eller for. al Skibe, der befinder sig i Nódhavn eller ligger lil Ankers paa aaben 
Plads, losses, lades eller repareres, eller iovrigt for Foretagelsen af saadanne uop- 
sættelige Arbejder, der sigter til Afværgelse af truende Fare for Personer eller 
Gods. Nodvendig Arbejdskiirsel for Stat eller Kommune saml Korsel og Ombæ
ring aí Varer lil Forsyning af Fiskefartojer og forbisejlende Skibe med Proviant, 
Kul, Benzin, Petroleum og lignende kan finde Sted Lil enhver Tid. Endvidere kan 
Kiirse! med Flyttegods finde Sted den sidste Helligdag for de halvaarige Flytte 
dage fra Kl. t  Efterm iddag.

2 Paa Folkekirkens Helligdage er del forbudt: a. Fra Kl. 9 Formiddag til Kl. I 
Eftermiddag paa offentlige Beværlnittgssleder al afholde Sammenkomster eller Drik
kelag, hvilket medforer en saadan Stiij, al omboende derved kan forulempes; b. fra 
Kl. 9 Formiddag lil k l. 4 Eftermiddag at aíbolde offentlige Forlystelser eller slbj- 
ende Øvelser eller Forelagender, derunder Væddeioh og Klapjagt. Idrætsóvelser

’ )  Sum aíTattct if. Tíllit'jt nf H Scplbr. 1928.
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og Øvelser, der tiisigler Uddannelse ti! Fædrelandets Forsvar, skal dog være und
taget fra dette Forbud, naar ikke Gudstjenesten forstyrres; endvidere kan Justits
ministeren1) tillade Afholdelse af Eftermiddagsforestillinger af hðjere Art paa faste 
Teatre samt indendors Koncerter af hojere Art, dog ikke for Kl. 2 Eftermiddag;
c. uden tvingende Nodvendighed at afholde kommunale Moder, Moder i offentlige 
Nævn, Retsmoder, Fogedforretninger, Skiftesamlinger, Auktioner eller andre Rets
handlinger, Notarialforretninger eller lignende Forretninger af offentlig-retlig Art 
samt at foretage nogen Stævning eller Tilsigelse til Mcide for nogen Ret eller an
den offentlig Myndighed, medmindre Sagen er særdeles paatrængende, og del der
for af den, fra hvem Indkaldelsen udgaar, udtrykkelig forlanges; i dette Tilfælde 
maa Forkyndelsen dog ikke foregaa under Gudstjenesten.2)

U Offentlige Forsamlinger maa paa Folkekirkens Helligdage ikke finde Sled for 
efter Gudstjenestens Slutning, Saafremt der i vedkommende Sogns Kirke afholdes 
mere end een Gudsljenesle, er offenLlige Forsamlinger tilladt efler Afslutningen 
uf den forsie. I disse Tilfælde skal dog iagttages, at Forsamlingen ikke holdes paa 
o» saadan Maade, at Gudstjenesten derved forstyrres. Offentlige Forsamlinger er 
altid tilladt efter Kl. I. Eftermiddag.

4 De Forbud, som indeholdes i de foregaaende Paragraffer, og som kun gælder 
for en Del af Dagen, skal gælde hele Skærtorsdag og Langfredag og hele den forsie 
Dag af de 3 store Hojtider.

5 Offentlige Forlystelser maa Aflenen for en Helligdag ikke vedvare længere end 
lil Midnat og slet ikke finde Sled Aftenen forud for Juledag, Paaskcdag og Pinse
dag efler Kl. 6.

fi Ved Politivedtægt kan der træffes Bestemmelse om, i hvilket Omfang der paa 
Folkekirkens Helligdage skal kunne foretages a. Korsel og Ombæring af Briid, Mælk, 
fersk Kod, fersk Fisk, Bærfrugt og levende Blomster, b. korsel og Ombæring af 
Varer lil Beværtningssteder lil disses almindelige Behov, c. Transport af Gods og 
Transport af eller Driven med Kreaturer til eller fra Skibe eller Jernbaner.

7 Falder Grundlovsdugen {den 5. Juni) paa en Sognedag. kommer Bestemmelserne 
i § I, § 2 a. og t. og S 6 lil Anvendelse paa denne Dag fra Kl. 12 Middag. Falder 
Juleaftens Dag paa en Siignedag, finder de i nairværende Anordning indeholdte, 
for Folkekirkens Helligdage gældende Forbud Anvendelse paa denne Dag fra Kl. 6 
Eftermiddag.

8 Overtrædelse af denne Anordnings Bestemmelser straffes med Boder fra 10 
lil 500 Kr.

9 Denne Anordning Iræder i Kraft den 1. Januar 1 9 2 1.

21. Nov. —  ANORDN. (NR. 142), HVORVED LOV NR. 289 AF 30. JU M
1922 OM LUKKETID FOR BUTLKKER OG LAGRE M. V. SÆ T T E 5 I KRAFT 
PAA FÆ RØERNE.3) I Henhold til den Regeringen ved § 9 i Lov Nr, 289 af 30. 
Juni 1922 om Lukketid for Butikker og Lagre m. v. meddelte Bemyndigelse 
sættes den nævnte Lov herved i Kraft paa Færoerne i folgende Skikkelse:

1 Kób og Salg paa Gader, Torve og offentlige Pladser, i handlendes, Haand- 
værkeres, Fabrikanters og Brugsforeningers Butikker, Lidleveringssteder og Lagre 

hvad enten de findes under Tag eller fri Luft og i Auktionslokaler og lig
nende Omloben med Varer samL Pantelaanervirksomhed maa med de i denne An
ordning nævnle Undlagelser ikke finde Sted fru Kl. 7 Aften lil Kl, 6 den paafiil- 
gende Morgen samt paa Folkekirkens Helligdage. Paa de nævnle Tider skal Bu
tikker, Udleveringssleder. Lagre, Auktionslokaler og lignende samt Pantelaanerfor- 
retninger holdes lukkede for Publikum.

' )  Nil Landsstyret.
S) J f r . R c tsp le je l, B 27 og 156,
n) Jfr . Justin, Skr, 15. Jiinuar 1926.
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2 Beslemmelserne i § 1 kommer ikke til Anvendelse paa: a. Apoteker, med Hen
syn lil hvilke Justitsministeren1) træffer Bestemmelse om, hvilke Varer der maa 
foithandles i Apoteket paa de Tider, paa hvilke Butikker skul være lukkede, b. K i
osker og lignende Forretninger, der ikke handler med andre Artikler end Aviser, 
Programmer, Tidsskrifter, Postkort, lose Brevark, Kuverter og Telegrumblanketter, 
Frimærker, Penne, Blæk og Blyanter, c. Salg paa Jernbanestationer af Aviser, Pro
grammer, Tidsskrifter, Boger, samt Salg paa Jernbaneperroner og Dampfærger af 
Frugt, Chokolade og Konfekt, d. Salg i Teatre, Biografteatre, Koncertbygninger og 
lignende aí Chokolade og Konfekl, for saa vidl Salget finder Sted i Lokaler, hvor
til kun Personer, som har lost Billet lil Forestillingen eller Koncerten, har Adgang,
e. Salg af Aviser som Gadehandel, L Salg af Sodavand og lignende kiilende Drikke, 
Kaffe, The, Kager og Frugt, som finder Sled med Politiets Tilladelse paa dertil af 
Politiel anviste Pladser og paa de af delte tilladte Tider, g .-) Salg af Tobak, Blom
ster, Legetoj, Konfekt, Chokolade og Sukkervarer samt dc under b. og f. omhand
lede Varer, der med Politiets Tilladelse finder Sted paa de Steder og til de Tider, 
der anvises nf Politiet efler Samraad med Kommunalbestyrelsen, ii. Fiskefartojers 
og forbisejlende Skibes Forsyning med Provianl, Kul, Benzin, Petroleum og lig
nende samt Ind- og Udlevering af andre Varer, naar den sker i Anledning af 
Losning eller Ladning, i. Reparation af Cykler og Motorkoretojer saml Forsyning 
af disse med Olie, Benzin eller Elektricitet, j .  Indlevering af Raafisk og Sulg af 
fersk Fisk saml Udlevering af Agn og Fiskeredskaber. Ved Politivedtægt kan det 
fastsættes, hvorvidt og i hvilket Omfang nærværende Anordnings Regler skal brin
ges lil Anvendelse paa Salg af fersk Fisk. Endelig kan Kommunalbestyrelsen ved 
en af Justitsministeriet efter Lagtingets Indstilling stadfæstet Vedtægt tillade yder
ligere Undtagelse fra Beslemmelserne i § 1 for saadanne Bygder paa Færoerne, 
hvor Forholdene skiinnes at gore det nodvendigl.

3 Særlige Regler for visse Arter of Virksomheder: a. Bagere maa, ogsaa paa 
Folkekirkens Helligdage, holde aabenl fra Kl, 6 Morgen til Kl. 8 Aften og pau 
Dage forud for en af Folkekirkens Helligdage fra Kl. 6 Morgen til Kl. 9 Aften. I 
den Tid, i hvilken Bagere og Konditorer ifiilge Politivedtægt eller dertil a í Politiet 
meddelt Tilladelse er berettigede lil at sælge Kager eller Konditorvarer samt Kon
fekt, Chokolade og Sukkervarer til Fortæring paa Stedel, maa de dog ogsaa sælge 
disse Varer ud af Huset. b. Blandede Brod- og Mælkeudsalg maa holdes aabne pau 
de i a., 1. Stykke, nævnte Tider, Saufremt disse Udsalg foruden Mælk og Brod og
saa forhandler andre Varer, maa dis3e Varer ikke sælges paa de Tider, paa hvilke 
Butikker skal holdes lukkede, og skal paa disse Tider være enten forsvarlig til
dækkede eller borlfjernede fra dc offentlig tilgamgelige Lokaler, c. Butikker, hvor
fra der i Henhold til Antagelsesbrev paa Handel udelukkende forhandles levende 
Blomster og saadanne Varer, der sædvanemæssigt anses for Tilbehfir lil Blomster
handel, maa paa Folkekirkens Helligdage holdes aabne fru Kl, 6 Morgen tit Kl,
12 Middag. De Forretninger af denne Art, der ligger i Nærheden af en for Publi
kum tilgængelig Indgang til en Kirkegaard, maa desuden paa Folkekirkens Hellig
dage holdes aabne paa de Tider, paa hvilke den paagældende Kirkegaard er aaben, 
saaledes at Politiet afgor, hvilke Forretninger der har en suadun Beliggenhed. Er 
Juleaftensdag en Sondag, maa alle de nævnte Forretninger holdes aabne lil Kl. 1 
Eftermiddag, og ingen af dem længere, d. Beværtere muu paa de Tider, paa hvilke 
Butikker skal holdes lukkede, ikke sælge ud af Huset; herfra undtages dog Salg af 
lilberedle Spisevarer saml Mælk og Brod. Endvidere undtages Salg af Kager og Kon
ditorvarer, dog kun indtil del Tidspunkt, indtil hvilket Konditorier ifólge Bestem
melsen ovenfor under a, 2. Stykke, er beretliget lil Salg ud af Huscl. e. At erhvervs
mæssig Fotografering med Undlagetse af Fotografering lil Brug For Pressen er for
budt Langfredag, 1. Paaskedag, 1. Pinsedag og 1. Juledug.

’ ) Nu LuntJsstyrcr.
s) bom u rulrc! ved Nr. 41 a f I I ,  D er. 1912,
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4 Barber- og Frisorstuer maa holdes aabne Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag 
og Fredag fra Kl. 6 Morgen lil Kl. 7 Aften, paa Dage forud for en of Folkekirkens 
Helligdage fra K!. 6 Morgen til 10 Aften saml paa Folkekirkens Helligdage fra Kl. 
C Margen til KL 10 Formiddag,

5 De i §§ 1, 3 og 4  indeholdte Forbud mod Handel m, v. finder fiirst Anvendelse 
fra Kl. 9 Aften: a, den sidste Torsdag og Fredag fíir Pinse, de 6 sidste Sognedage 
for Juleaftensdag og den forste Sognedag i Maj og November samt endvidere efter 
Kommunalbestyrelsens Bestemmelse paa SBgncdage, paa "hvilke der afholdes slorre 
Dyrskuer, Markeder, stedlige Summenkomster og Festligheder, b, med Politiets Til- 
ludelse for el nærmere begrænset Tidsrum i Tilfælde af, al Naturforhold, Ulykkeshæn
delser, andre lignende uforudsete Begivenheder eller Fare for uforholdsmæssigt Tab 
ved Forringelse af letfordærvelige Varer maalle gore saadant onskelígl, e. under 
Grindefangster fra det Tidspunkt, da Crinden er indkommet i Hvalvaagen, indtil 
Delingen er tilendebragt. De i §§ 1, 3 og I  indeholdte Forbud mod Handel m. v. 
finder ikke Anvendelse fra Kl. I til Kl. 9 Eftermiddag ftirsle Sondag i Maj og Novem 
ber og de to sidste Sondage for Jul. Er Juleaftensdag en Sondag, regnes den 17. De
cember for den sidste Sondag íiir Jul.

G De i §§ 1, 3 og l> indeholdte Forbud mod Hunde! m. v. paa Folkekirkens Hellig
dage finder tillige Anvendelse paa Grundlovsdagen (den 5. Juni) fra Kl. 12 Middag 
og paa Juleaftensdag fra Kl. 6 Eftermiddag, saafreml dssse Dage falder paa en 
Sognedag.

7 Kunder, som befinder sig i et Forretningslokale paa det for dets Lukning paa- 
budle Tidspunkt, kan ekspederes i indtil et Kvarter efter dette. Salg \ed dertil ind
rettede Apparater uden personlig Betjening ((Solgsautomaler) er tilladt paa enhver 
Tid, men Paafyldning af Salgsvarer maa paa de Tider, paa hvilke Bulikker skal 
være lukkede, kun ske uden Anvendelse aí fremmed Medhjælp.

8 Overtrædelse af de i denne Anordning indeholdte eller i M edfor nf samme givne 
Forskrifter straffes med Boder fra 10 lil 500 Kr. Den, hvem del er lilladt at drive  
Forrelning i den almindelige Lukketid, og som i denne driver Forretning i videre  
Omfang, end del er ham tilladt i den Tid, straffes med Boder fra 50 til 1000 Kr. 1 
Gentagelser-tilfælde bliver lian tillige at domme ti! Fortabelse af Retten ti! al holde For
retningen aaben udover den almindelige Lukketid enten for el bestemt Tidsrum af 
ikke under 3 Maaneder eller for bestandig; dette gælder dog ikke Apotekere. Finder 
Politiet, at en Overtrædelse af denne Anordning hidrorer íra en undskyldelig Mis- 
forstaaeLe, kan Sagen afgores med en Advarsel. Boder efter denne Anordning til
falder Kommunekassen og vedkommende Kommunes Hjælpekasse med henholdsvis 
en Trediedel og to Trediedele.

9 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1921.

1 1. Dec. LOV (NR. 468) om Ændring i Lov Nr. 30 af 27. Februar 1872 om 
DE FÆ RØ SKE LANDKOMMl NERS STY RELSE. (Indfojet i Loven uf 1B72).

21. Jan. 1924. 51 NDHEDSVEDTÆGT FOR KLAKSVIG SOGNS KOMMUNE.
Sundhedskommissionen,
1 Det stedlige Tilsyn med Kommunens Sundhedspleje, særlig Overholdelsen af 

nærværende Vedtægt, overlages af en Sundhedskomission, beslaaende af 3 Medlem
mer, som udnævnes af For>tanderskabet blandt Kommunens til kommunale Valg be
rettigede Beboere for 4 Aar ad Gangen, dog sauledes, at 2 a f dc forste Gang ud
nævnte Medlemmer skal íratræde etfter henholdsvis 1 og 2 Aars Forlob, Undskyld- 
ningsf.runde mod al paalage sig dette Ombud ufgores af Ainlel,')  doji ut de, der 
er over 60 Aar, kan fordre sig fritagne. Det ufgores ved Lodlra;kning. hvilke af de

I) Nu LondsstyrU.
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fiirste Gang valgle Medlemmer, der saaledes skal afgaa. El uf de 3 Medlemmer skal 
vælges blandt Forslonderskabets egne Medlemmer, de 2 pndre derimod blandt Folk 
udenfor Forstanderskabet, Kommissionen vælger selv sin Forand. Formanden sam
menkalder Kommissionen, saa ofte han durli! finder Anledning, eller naar 2 Med
lemmer forlanger det, dog mindst hvert Fjerdingaar. Formanden forer Protokollen i 
Moderne, besiirger Kommissionens Korrespondance og paaser, at tagne Beslutninger 
udfiires. Iovrigt fordeler Kommissionen Arbejdet mellem sine Medlemmer. Saavel 
Kredslægen eller den aí Kommunen ansatte Læge som Sysselmanden kan deltage i 
Kommissionens Forhandlinger, dog uden Stemmeret; de er berettiget til at for* 
lange elhvert Sporgsmanl vedrorende Sundhedsvæsenet taget under Behandling. Sund
hedskommissionens Afgíirelse kan af Lægen eller Sysselmanden eller af den. hvem 
del uf Sundhedskommissionen er paalagl at udfore noget, eller som er utilfreds med 
dens Afgíirelse, indbringes for Oversundhedskomm issionen. Sundhcdskommisio- 
nens Formand skal efter Udgangen af hvert Kalenderaar tilstille Forslanderskabet en 
Afskrifl af Forhandlingsprotokollen for del forlobne Aars Vedkommende eller írern- 
lægge selve Protokollen i Forsíanderskabels fiirste Miide hvert Aar. Kommissionens 
Udgifler til Skrivemaleriole, Prolokoller og lignende niidveiidige Rekvisitler udredes 
af Kommunens Kasse.

2 Sundhedskommissionen bar Adgang lil at undersðge alle de Forhold, som i denne 
Vedtægt omhandles.

Foranstaltninger, som medforer Udgift for Kommunen, skal udfores af For
slanderskabet. Nægter detle at udfíire dem. og de paagældende Foranstaltninger fin
des at være paatrængende nodvendige, kan Kommissionen indanke Sa<ien til Amtets1) 
Afgíirelse.

Vand forsyn i ngssled er.
4 Sundhedskommissionen træffer Bestemmelse angaaende hvilke Vnndforsynings- 

steder (derunder Vandledningsbassíner og Bronde) der “kal fredes som saadanne, 
og foranstalter Fredningen offentlig kundgjort. Det skal \ære forbudt al forurene 
de fredede Vandforsyningssleder paa nogen som helst Maade, saasom \ed at komme 
Giidning, Fejeskarn eller andel Affald deri eller paa Steder, som har Tillob derlil, al 
anbringe slige Sager saa nær ved Vandforsyningsstederne eller deres Tillob, al For
urening derfra er mulig, at lægge i Blod eller vaske paa samme Sleder, at have F jer
kræ ganende lost i Indmarken. saaledes at det lager varigt Ophold der, eller at liijre 
Kreuturer tæl derved.

5 Vandledningsbassiner og Bronde skal være forsynede med Indhegning eller 
Dæksel. \'ye Bassiner eller Bronde maa ikke anlægges, forinden Sundhedskom
missionen har godkendt de nærmere Bestemmelser vedrðrende deres Anbringelse og 
Indretning. Ligeledes paaligger del Sundhedskommissionen mindst een Gang aarlig at 
paase, at allerede anlagte Vandledninger og Bassiner er i Overensstemmelse med 
almindelige sanitære Krav og kan om nodvendigt forbyde Brugen af disse,

Moddinger.
6 Nye Moddinger maa ikke anlægges uden Sundhedskommissionens Tilladelse og 

ikke nærmere end 8 Meter fra beboet Hus, Skole, Kirke eller olfar Vej. medmindre 
Sundhedskommissionn skonner det ugíirligl for Vedkommende at anbringe dem i saa 
slor Afstand, og der skal med Hensyn til deres Beliggenhed, Opfiirelsesmaade og Af- 
benytlelse forholdes efler de af Sundhedskommissionen givne Forskrifter. Sund
hedskommissionen kan, naar den finder det nodvendigt. forbyde Brugen af allerede 
eksisterende Moddinger og kan samlidig paabyde, hvorledes M oddinger biir uskade- 
liggores. Del dermed forbundne Arbejde udfores af Ejeren uden Vederlag og Er
statning. Sundhedskommissionen kan paabyde, ol alle Moddinger skal opfiires af 
Sten og eemenleres eller stobes af Belon saavel i Bunden som pau Siderne og for
synes med tætsluttende Laag. Hvor Forholdene laler derfor, har Sundhed?kommissio

>) Nu b n i k l y m .
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nen tillade, at de la;gges i mindre ALtand end 8 Meter fra nærmeste beboede Hus, 
Skole, Kírke eller ulfar Vej.

Retirader.
7 Nye Retirader maa ikke opfores uden Sundhedskommissionens Tilladelse og skal 

med Hensyn lil Valg af Plads og Opforelsesmuade være sammes Forskrifter under 
kastede, jfr. 2. Stk, INærmere Bestemmelser for Retiraders Rensning kan gives af 
Sundhedskommissionen. Saafremt Sundhedskommissionen finder del nodvendigt, 
kan den paabyde, at Indholdet fra Reliraderne ojr i det hele menneskelige Exkrementer 
og Urin ikke maa henkastes i Moddinger, men -̂kal udtommes i særlig afsidesliggende 
Gruber, li vis nærmere Indretning skal godkendes af Sundhed kommissionen; i Mangel 
af saadanne Gruber skal det henkasles paa Siien paa et af Sundbedskomiísionen 
nærmere godkendt Sled. Forsíanderskahel kan efter Indstilling fra Sundhedskom
missionen paalægge Beboerne at opfore Hetirader, for saa vidl Forholdene gor det 
finskeligt. De skal være indrettet aaledes, at de kan tommes og rense=. De skal være 
forsynede nied stærke og tætte 'fonder eller Blikspande, der anbringes paa solidt 
Underlag. Kommissionen er beretligel lil at forlange, at der opfbres W. C, til offent 
ligl Brug, ifald del lindes paakræ\et.

S i)  Nye W. C. maa ikke opfóres uden Sundhedskommissionens Tilladelse og 
skal Aflíibene Ira disse gaa i Septiktank. Kommissionen fastsætter Septiktankenes 
Indretning og Anbringelse. Aflób fra W. C., ^om gaar direkte ud paa Soen, skal gaa
i Septiktank inden el Tidspunkt, som Sundhedskommissionen fasl-ætter.

Botigers Indretning,
9 Ingen ny Bygning maa opfores, fór Sundhedskommissionen har godkendt Byg

ningens Beliggenhed saml Planerne for Vandforsynings-, Moddings- og Aflóbsfor 
holdene, og maa ikke tages i Brug, for Sundhedskommissionen hur paaset, al For
holdene er ordnede.

10 Boliger maa ikke udlejes, saaledes at de deri ed overfyldes med saa mange 
Beboere, at Fare for disses Sundhed derved kan befrygles. Beboeseslejligheder maa 
fyldeslgiire de nodvendige Fordringer til, al de kan holdes lætle og lorre. Sund
hedskommissionen fiirer Tilsyn med ethvert Lokale, der benyttes til prhal Skole, o» 
kan med Hensyn dertil paabyde, al de samme Fordringer, som kræves ved de offent
lige Skoler, overholdes for de private Skolers Vedkommende, Enhver, der holder 
privat Skole, er pligtig ti! al gore Anmeldelse derom tíl Sundhedskommissionen.

Den offentlige Renlighed.
11 Fiskehoveder og undet Fiskeaffald fra Tilberedning af Fisk maa ikke efterlades 

paa Siranden eller ved Landingspladser men skal kastes paa Soen eller henlæges i 
Miiddinger etler nedgraves i Jorden; dog kan Sundhedskommissionen tillade, al 
Fiskehoveder, der agtes anvendt ved Goggefískeri, kan henlægges i lukkede Beholdere 
ved Landingspladsen eller paa et afsides Sled, men er berettiget til at forlange dem 
kastede i Soen, naar de fordærves eller udbreder Stank.

12 Fiskeaffald, Fejeskarn, Aske, Godning og deslige maa ikke henkastes paa Ga
der, Gaardsrum eller i Elve. Sundhedskommissionen kan træffe Bestemmelse om, hvor 
del ommeldte Affald maa henkasles. Sundhedskommissionen 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 
lenkastes pau passende Steder, saa som i Elve, nedenfor de fredede Vandíor^y- 
ningssteder, i Moddinger eller i Aflobsrender. Aflíibsrcndcr for saadant flydende 
Affald fra Huse vil. hvor del findes nodvendigt, af vedkommende Husejere \ære 
at anbringe, vedligeholde og rense efter Sundhedskommissionens nærmere Bestem
melse; disse skal være saaledes indrettede, at de forer direkte til Vandlob eller ud 
paa Stien.

Som ændret 24. Fi'hr. 1947.
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13 Rensning og Udskylning af Aflobsrender saml Fejning og Afskylning af Gaards- 
rum og Goder besorges af vedkommende Beboere, saa ofte del er nodvendigl, efter 
Sundhedskommissionens nærmere Beslemmclse. Offentlige Pladser, Gader, Elve og 
Render skal renses ved Forstanderskabets Foranstaltning, ligeledes efter Sundheds
kommissionens nærmere Anvisning.

14 Menneskelige Exkrementer maa ikke efterlades omkring beboede Huse el
ler Udhuse, i íVoster eller paa andre lignende Sleder,

15 Trankogerier og andre for Sundheden skadelige Næringsbrug skal med Hen
syn til deres Anlæg og Drift være de Forskrifter undergivne, som Sundhedskom
missionen maa anse for nodvendige.

IC For alle Bagerier gælder Bestemmelserne i det af Indenrigsministeriet af 26. 
Februar 1910 sladfæstede Regulativ med Ændringer af 7. Oktober 1912.

Overtrædelser a j Vedtægten.
17 Med Hensyn li) Overlrædelse af denne Sundhedsvedtægt saavel som med Hen

syn til Behandlingen af her henhorende Sager forholdes efler Bestemmelserne i §§ 
H og 1 i Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa Færoerne af 7. Maj 1881. Foretræk
ker Sundhedskommissionen efter Omslændighederne ut lade del Foretagende, som 
udgor Genstanden for det overtraadte Paalæg, udfore for vedkommendes Regning, 
er den bemyndiget hertil, og Omkostningerne ved Udforelsen, der med Forstander
skabets Samtykke forelobig afholdes af Kommunekassen, kan derefter hos ved
kommende inddrives ved Udpantning, I Tilfælde af, at Sundhedskommissionens 
Paalæji ikke bliver overholdte, kan Sundhedskommissionen henvende sig tíl Syssel
manden og gennem ham forlange Paabudene ovcrholdle,

18 Denne Sundhedsvedtægt bliver at tinglæse. Et Eksemplar sendes til hvert Hus 
i Sognet.

29. Marts LOV (NR. 66) OM STATSSTØTTE T IL  TUBERKULØSES SYGE- 
BEHANDLING (se Anordning Nr, 219 af 30. September 1921).

29. Marts —  LOV FOR FÆ RØERNE (NR. 109) OM KIRKERN ES STYRELSE.
1 Lagtinget er Kirkernes oversle Styrelse. Det bestyrer Færoernes Kirkefond (§ 1 0 1 

og lager Bestemmelse om Anvendelse af dens Midler, jfr , § 11. Del beslemmer 
líegnskabsforelsen og Revisionen saml deciderer Regnskabet.

2 Menighedsraadet1) er Kirkens stedlige Styrelse under Tilsyn af en Kirkeinspek- 
lion, som beslaar af Amtmanden, Provsten og tre af Lagtinget efter Forholdstal 
valgle Medlemmer.

3 Menighedsraadet forer Tilsyn med Kirken, Del sorger for Kirkens indre Ved
ligeholdelse samt for alt, hvad der er nodvendigt for Kirkens Brug (Brod og Vin til 
Altergang, Belysning, Rengóring, Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventar m. v.) 
og forestaar Ordningen af Præsthold.

Et af Menighedsraadels Medlemmer skal som Kirkeværge have det nærmere T il
syn med nævnle Anliggender og med Kirken i del hele laget. Kirkeværger, som ved 
denne Lovs Ikrafttræden ikke er Medlemmer af Menighedsraadet, skal fremdeles 
kunne beklæde Hvervet som Kirkeværger, om de maatte ðnske del.

Lagtinget kan foreskrive nærmere Regler for Menighedsraadets Virksomhed som 
Kirkeslyrelse, for Regnskabsaflæggelsen m. v.

4 Kirkens Indtægter, herunder Indtægter ved Kirkens Brug, frivillige Bidrag, Ren
ler af Kapilaler, de i Henhold til denne Lovs § 9 paalignede Belob, indgaar i en 
Kirkekasse, der bestyres af Menighedsraadet, og hvoraf Udgifterne lil de i §  ̂
omhandlede Formaal afholdes. Kirkeværgen eller el andet Medlem af Menigheds- 
raadel, efler delles Valg, fungerer som Kasserer.

5 Udlejning af Kirkens Stolestader man fremtidig ikke finde Sted, Menighed>-

Jfr. Attordn, Nr. 18 21. Januar 1925.
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raadet kan bestemme, al visse Stolestader i Kirken ved almindelige Gudstjenester 
skal forbeholdes li! Brug for gamle og svagelige med særligt Hensyn til tunghore.

6 Kirkernes Regnskabsaar er Kaienderaaret. Menighedsraadet indsender Regn
skabet for deL forlobne Regnskabsaar inden Udgangen af April Maaned lil Kirkc- 
inspeklionen, der lader Regnskabet revidere og deciderer summe.

7 Kirkens Overslag for det kommende Regnskabsaar indsendes af Menigheds- 
roadet inden Udgangen af September Maaned til Kirkeinspektionen, der stadfæster 
Overslaget.

Lagtinget kan forbeholde sig i enkelte Tilfælde al stadfæste Kirkers Budget
ter.

Hvis der ikke opnuas Enighed mellem de paagældende, bestemmer Laglinget,
i hvilket Forhold eventuelle Udgifter, der vedrorer flere Menighedsraadskredse i 
et Præstegæld, skal fordeles mellem disse.

Laglinget kan bestemme, al en Del af Udgifterne ved Præsthold i et Præstegæld 
skal udredes af Kirkekassen paa det Sled, hvor Sognepræsten bor.

8 Naar Kirkens Indtægter ikke er tilstrækkelige til Dækning af dens Udgifter til 
de i § 3 omhandlede Formaal eller til andre Kirken vedrorende Formaal, som ikke 
ifolge § 11 skal udredes af Færoernes Kirkefond, tilvejebringes del manglende 
ved Ligning paa Meníghedsraadskredsens lil Folkekirken horende Beboere.

9 Naar Overslaget er blevet stadfæstet, tilstille; det den eller de kommunale 
Slyrelser med Oplysning om, hvor stort el Belob der vil være al paaligne.

Den kommunale Styrelse iværksætler derefter en særlig Ligning paa Folkekir
kens Medlemmer efter de almindelige Ligningsregler,

Naar en Menighedsraadskreds omfatter to kommunale Sogne, bestemmer Lagtin
get efter indhentet Erklæring fra de paagældende kommunale Slyrelser, i hvilket 
Forhold hvert Sogn skal dellage i Udgifterne til de omhandlede Formaal.

For Ligningsbelobenes Indkrævning og Inddrivelse gælder de samme Regler som 
for Skat til Kommunen.

Den kommunale Styrelse tilstiller Menighedsraadet de indkomne Ligningsbelob.
10 I Sledel for de nuværende Kirkekasser for hvert enkelt Præstegæld oprettes 

en fælles Kirkekassc for samtlige Præstegæld, Færoernes Kirkefond. Denne over
tager de hidtilværende almindelige Kirkekassers Midler og Gæld saml disses Ind
tægter, herunder Indtægterne i Henhold til § 7 i Lov om Hvalfangst ved Fær
oerne af 2. Maj 19021) og i Henhold til § 1 i Lov for Færoerne om Aflosning 
af Tiende og Forandring i forskellige Skatter og Afgifter. De til enkelte Kirker 
henlagte særlige Midler indgaar i disse Kirkers Kirkekasser (§ 1).

11-) Færoernes Kirkefonds Midler benyttes til Kirkernes udvendige Vedligehol
delse og til Opforelse af nye Kirker.

Af Kirkefondens Midler kan derhos ydes Tilskud lil de i § 3 omhandlede For
maal saml lil Kirkegnardcs Anlæg og Vedligeholdelse, jfr . § 11. Endvidere kan der 
aí Kirkefondens Midler udredes Tilskud lil Præsiernes Befordringsgodlgorelse.

For saa vidt Kirkefonden ikke er i Stand til al opfylde sit Formaal, kan Lugtin- 
gel efter de for Ligning paa Kommunerne af Amtsrepartitionsfondsskatten til en
hver Tid gældende Regler udskrive de fornodne Bidrag fra Sognene, der af de 
kommunale Styrelser puulignes Menighedernes Medlemmer efler de i § 9 omhand
lede Regler.

12 Hvert Aar i Maj Maaned skal Menighedsraadet foretage et fuldstændigt E f
tersyn af Kirkebygningen med Tilbehbr og afgive skriftlig indberetning lil Kirke
inspektionen om sammes Tilstand og de Mangler, der er forefundet.

Indtræffer i Aarets Lob Beskadigelser, der kræver hurtig Udbedring, skal Ind
beretning ligeledes ske til Kirkeinspektionen.

Denne afgor da, hvad der videre skal foretage?, dog at Menighedsraadet kan

1) Afgiften tilfalder nu Landskassen, jfr . Lov Nr. 109 af 15, Marts 1939.
2)  Som ændret ved Lov Nr. 192 af 11. Maj 1935, jfr . An. Nr. 34 a í 6, Febr. 1936.
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indanke Kirkeinspeklionens Afgorelse til Laglinget inden 1 Maaned eíter. al del 
er sat i Kundskab om Aígorelsen.

1 3  HverL tredje Aar deltager Provsten summen med Lo bygningskyndige Mænd 
i del fornævnte Eftersyn. Dette ledes du af Provsten, der fuslsælter Synet til en 
Dag i Muj, Juni eller ju li Maaned og indkalder MenighedsruadeL Lil Deltagelse 
i Synet. Forretningen indfores i en af Provsten fiirt, for hele Provstiet fælles Syns- 
protokol. Provsten sender Udskrift ní Forretningen til Kirkeministeriet, Laglingel og 
Kirkeinspektionen. Denne afgiir da, Inad der cidere skal foretages, dog al Menig- 
hedsraadet kan indanke Kirkeinspektionens Afgorelse lil Laglinget inden 1 Maa
ned eíter, at del er sal i Kundíkab om Afgorelsen.

14 Hvert enkell Sogn skal for sil Vedkommende under Tilsyn af Kirkeinspek
tionen sorge for Kirkegaardenes Vedligeholdelse og for Anlæg af nye Kirkegaarde. 
som maatte udkræves. Tilfælde uf Uenighed afgores af Laglingel.3)

15 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 192L 3 Aar eíter Lovens Ikrafttræ
den vil den være at forelægge Lagtinget til Revision.

1. April VEJLEDNING (NR. 115) FOR LICSYNSMÆND PAA FÆRØERNE. 
I Henhold til § 5 i Lov Nr. 36 af 29. Marls 1878 om Ligsyn paa Færoerne ud- 
færdiger Juslitsminisleriet herved folgende Vejledning for Ligsynsmænd paa Fær
oerne:

1 Efter § 1 i den nævnte Lov maa intet Lig jordes eller Kisten lukkes over 
Liget eller delle fores bort en længere Vej, inden Ligsyn har fundet Sled og Diids- 
attest er udstedl.

2 De Ligsyn, der sker ved Ligsynsmænd, skal altid foretages uf 2 saadanne. 
Hjælpeligsynsmændene har kun Ret og Pligt ti) al deltage i Ligsyn, naar nogen 
af de ordentlige Ligsynsmænd har Forfald,

3  Del staar altid den Aídodes Eíterladle eller undre edkommende fril for at 
lade Ligsynet foretage ved en Læge i Stedel for ved Ligsynsmænd, ligesom Polili- 
ovrigheden {i Sydstromo Præstegæld samt i Næs og Sjov Sogne Landfogden, iov- 
rigt Sysselmanden) altid kan bestemme, al dette skal ske.

4 Ligsynsmændene maa ikke foretage noget Ligsyn, for der er forlobel 3 Dage 
efter Doden, medmindre umiskendelige Tegn paa Forraudnelse forinden har vist 
sig, eller Dijdsfaldet skyldes et Ulykkeslilíælde af en saadan Arl, al del utvivlsomt 
maatte medfore Doden. eller tyfoid Feber, Paratyfus. Paradysenteri eller en med 
disse heslægtet Sygdom, Dif leri (herunder Slrubehosle), Skarlagensfeber, smitsom 
Hjernerygmarvsbelændelse. akul Bornclainhed eller letargisk Hjernebelændelse (au- 
slrulsk Syge).

5 Blanketter til Dodsatlester udleveres gennem Sognepræsierne.
G Ligsyn foretages i Overensstemmelse med det paa Blanketterne til Dodsaltesler 

anfiirte og med nedenslaaende »Anvisning for Ligsynsmænd«. Ønsker en Ligsyns
mand nærmere Oplysning med Hensyn lil Benyttelsen af Anvisningen, kan han 
derom henvende sig ti! Kredslægen, hvem det pauíigger mundtlig at give ham den 
efler Omstændighederne fornodne Forklaring.

7  Ligsvn smændene skul omhjggeligl forvisse sig om. hvorvidl de paa Dødsatte
sten angivne Dodslegn er lil Siede, og bor ved Forespbrg=el hos den Aídodes Om
givelser soge at skaffe sig Oplysning om den formodede Dodsaarsag. Dodsatlesten 
udfyldes tydeligt med Blæk og saa nøjagtigt som muligt: dette skal ske umiddel
bart efter Ligsynets Foretagelse, og der paahviler ikke den. der har begærel Sy
net, nogen Pligt til at afhente Allesten. Opmærksomheden henledes paa, at en urig- 
lig Angivelse af Dodstegnenes TilsledeværeUe, efler hvad der er staluerel aí Dom
stolene. medforer Slrafansvur efter Straffelovens § 131, jfr , § 11 i . - )

! ) Jfr , Cirk. af 9. Okt. 1950.
=) Nu S irf. g 175.
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8 Saafremt Aldiific led uf Tuberkulose, skul Ligsynsmændene uopholdelig anmelde 
Diidsfaldel lil kredslægen. Anmeldelsen aígivcs enlen paa særlig Blunket, som kan 
rekvirere* !ios Kredslægen, eller ved Indsendelse af Afskrift af Dodsutleslen.

9 Ved Ligsynsloven af 29, Marts 1878 er del paalagl Ligsynsmændene uopholdelig 
al giire Indberetning lil Poliliovrigheden (i Sydslromo Præslegæld suml Næs og 
Sjov Sogne Landfogden, iiivrigt Sysselmanden), naar der ved Ligsynel opslaar 
Formodning om, at Dodsaarsagen fortjener Justilsvæsenels Opmærksomhed. Denne 
Bestemmelse er saaledes al forstaa. at den omfutler alle Tilfælde, hvor der ved 
Ligsynel opslaar Formodning om, al Dbden kan være foraarsuget ved Forbrydelse, 
Selvmord eller Ulykkestilfælde, 1 saadanne Tilfælde maa Dódanllesl ikke udstedes, 
Torend Politiovrigheden har lilkendeghel, al der fra dens Side inlel er lil Hin
der derfor.

10 I de i Loven af 29. Marts 1878 § 6, 2. Slk,, omhandlede Tilfælde (ved Selv
mord, saavelsom naar Lig opdriver. Personer eller Fostre findes dcide, eller naar 
Mennesker er omkomne ved ulykkelig Hændelse, saml ii5\rigl naar Undersogelse 
fra del offenliiges Side er indledet i Anledning af et indtruffet Dbdsfald) skai Dods- 
atiesten af Ligsynsmændene enlen personlig overleveres eller i forseglel Konvolut 
sendes lil Poliliovrigheden (i Sydslromo Præstegæld samt Næs og Sjov Sogne Land
fogden, iovrigt Sysselmunden). hvorhos Duplikal af Attesten samtidig ved personlig 
Aflevering eller i forseglet Konvolut tilstilles Præsien eller, naar han ikke er lil Stede, 
vedkommende Kirkeværge, i hvilkel sidsle Fald Poliliovrigheden underretles der
om.

11 I Folgende Tilfælde skal Ligsynsmændene afholde sig íra al foretage Ligsyn:
o) \Taar Ligsyn skal foretages indenfor en Afstand af 2 km ad gangbar V ej fra 
en autoriseret Læges Bopæl; dog skal Ligsynsmændene foretage Ligsynel, soafreml 
Lægen har Forfald, og de cr valgt med Henblik herpaa. b) Naar Dodsfaldet skyl
des eller maa formodes at skyldes Pest, asialisk Kolera, gul Feber, Blodgang, Plet
ly fus (eksanlematisk Tyfus), eller Kopper, c) Naar Ligbrænding onskes.

Anvisning for  Ugsynsmwnd. Til Forklaring af de paa Dod«alleslen fremsallc 
Spbrgsmaal med Hensyn til Dodstegnene bemærkes:

ad 7. Liglugten maa vel íkelnes fra Luglen af de Midler, der muligvis er an
vendt for at hindre Smitte og borttage slem Lugt, f. Eks. Klorkalk, og fra Lugten 
af Ligkisten.

ad 2. Dddí.-ilivhed er den l  bojelighed af Lcdemodene. som indfinder sig i del 
dode Legeme nogen Tid efter Doden og vurer í korlere eller længere Tid, indtil 
den 1 eller 2 eller flere Dage efter Doden igen ophorer, hvorefter Ledemo- 
dene utler bliver slappe og bojelige; den plejer forst al vise sig ved Kæbeledene, 
hvor den i Reglen atter forsi ophorer. Den vil allsaa i Reglen være forbi, naar 
Líget synes af Ligsynsmændene; men cr den tiislede, er Doden sikker, kun maa 
den ikke forveksles med den stivfrosne Tiisland, som kan findes, naar Liget har 
ligget i en meget stærk Kulde.

ad 3. Al Øjnene er brustne, vil sige, at hele Øjel er indfaldet og blðdt og den 
midiersle De! af samme (den saakaldle Hornhinde eller Øjesten) er uklar 02 uden 
Glans.

ad 4. Ligpletler hidrorer fra, at Blodel synker ned imod den Del af Legemel. 
hvorpau Liget hviler, og findes derfor i Heglen paa Ryggen og paa Bagfladen af 
Letnmerne. Deres Farve er som uf underlobet Blod, morkerod, rodbrun eller blaa- 
rod; i Begyndelsen ses de som mindre Pletler eller Striber, senere breder de fi«r 
og bliver storre, endog af Siiirrelse som en Haand eller mere.

ad 5. Den gronne Farvning af Underlivet (eller Maven) viser sig som store cron- 
ne eller blaagronne Steder paa den nævnle Legemsdel. Del bemærkes, al denne 
Farvning ikke maa forveksles med den, som hidrorer fra udvortes Anvendelse af 
farvede Lægemidler, f. Eks Salver eller Plastre, og som i Reglen kan afvaskes. Den 
gronne Farvning af Underlivet hidrorer fra begyndende Forraadnebe og er et sik
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kert Dodstegn; den indtræder stundom, især om Vinteren, forsi ílere Duge efter 
Doden.

ad 6. Den videre fremskredne Forraadneise viser sig ved Udspænding af Under
livet (Maven), Opsvulmen og .Misfarvning af Hovedet og Ansigtet og Udflod af 
en mork stinkende, undertiden skummende Vædske af Næsen og Munden. Ved end
nu mere fremskridende Forraadneise udbreder den biaagríinne Farve sig især over 
Ansigt, Hnls og Krop; Overhuden gaar lel af og hæver sig paa enkelte Steder i 
store Blærer, og den raadne Lugl bliver umiskendelig. Af alle anforte Tegn er 
Forraadneise det sikreste, og i Reglen bor Dodsatlest ikke udstedes, medmindre 
den under Nr. 5 nævnte gronne Farvning tydelig kendes; er denne endnu ikke ind- 
traadt, og er Dodsstivheden ikke længere tilstede, bor intet a f de ovrige Dodstegn 
(Liglugl, brustne Øjne, Ligpletter) mangle, naar Attesten udstedes.

7. April —  K. M. SK R. ANG. AUTORISATION AF FÆ RØ SKE SALMER.
Biskoppen over Kobenhavns Stift bemyndiges til midlertidigt at autorisere den af 
Provst for Færoerne Dahl og Højskoleforstander Simon uf Skarði foretagne Over
sættelse nf Salmer til Færosk til Benyttelse paa Færoerne fra del Tidspunkt al 
regne, da Salmerne foreligger trykt, dog at Indforelsen af Brugen uf Salmerne 
er afhængig af, om Præst og Menighed er enige herom.

12. April BEK. (NR. 151) ANG. INDFØRSEL AF HUSDVR OG RAA PRO
DUKTER AF D ISSE M. M.

4 Indforse! hertil Landel fra Færoerne af de i §■§ 1, 2 og 3 nævnle Dyr er til
ladt uden Sundhedseflersyn, saafremt Skibet paa Rejsen herlil ikke har anlobet 
andre fremmede Havne end svenske og norske, eller saafremt Skibets Fbrer eller 
Dyrets Ledsager til Vetrinærpoliliel afgiver en skriftlig Erklæring paa Tro og Love 
om, at Dyrel ikke paa Rejsen har været i Land eller har haft Beroring med andre 
Dyr. I modsat Fuld bringes de Bestemmelser lil Anvendelse, som gælder ved fnd- 
forsel af Dyr fra det Land, som Skibet har anlobet, eller hvor Dyret hur været land
sat. (§§ 1 3 omhandler Heste. Æsler, Muldyr, Hornkvæg, Faar, Geder, Svin samt 
andre klovbærende Dyr og Hunde).

k  Juli JUSTM , SKR. (NR. 117) ANG. RETSPLEJELOVEN. I Anledning af, 
at Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens Pleje, jfr . L d v  for Fasroerne Nr. 
164 af 1. Juni 1921, med dertil horende Tillægslove træder i Kraft paa Færðeme 
den 1. Oktober 192 I-, skal man meddele, at folgende Cirkulærer m. v. fra det nævnte 
Tidspunkt vil være al anvende paa Færoerne, dog med de nedennævnle Æ ndrin
ger: 1, Justitsministeriets Cirkulære Nr. 136 af 5. Juli 1919 angaaende Indsendelse 
af Sporlcljournaler til Rev ision. 2. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 138 af 11. Juli
1919 1. og 2. Stykke angaaende Autorisation af Retsboger m. v. 3, Justitsministeriets 
Cirkulære Nr. 162 uf 14. August 1919 angaaende Formen for den hojtidelige Er
klæring, der skal afgives af Slævningsmænd. 'I. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 
1C5 af 15. Aug. 1919, næstsidste og sidsle Stykke, om Politíprolokoller 
og Politifuldmægtige. 5. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 177 af 12. Sep- 
lember 1919 angaaende Blanketter til Forligskommissionernes Udfærdigelse 
aí Forligsindkaldelser. dog at Ordene »hvis Genslund er en Fordring, 
lydende paa en bestemt Pengesum« udganr. 6. Justilsmini-teriels Cirkulære Nr. 195 
af 16. September 1919 angaaende gratis Sagfórerhjælp i Alimentationssager. dog 
at Ordene »Sagforer* og »en af de lil Udforelse af benificerede Sager untagne 
Sagforere* i forste Slykke og »Sagfórerhjælp« i forste og andet Stjkke ændre* 
lil henholdsvis »en kvalifieeret Person« og »sagkyndig Bisland«. 7. Justitsmini
steriets Cirkulære "Sr. 198 af 22. September 1919. 2. Stykke, angaaende Rejsetil
ladelse for Politimestre, 8, Cirkulære Nr, 208 af 1, Oklober 1919 fra Præsidenterne
i Hojesteret saml i Østre og Vestre Lnndsrel angaaende Samkvem med Tiltalte,
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der er fængslet under Straffesager, som er tingfæslel ved Hojesteret eller en af 
Landsretterne. 9, Justitsministeriets Cirkulære Nr. 222 af 8. Oktober 1919 angaa
ende Forholdet mellem Amlmænd og Politimestre, og Amtmændenes Forretninger 
vedrorende Fængselsvæsenet. 10. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 261 af 2. No
vember 1919 angaaende Rej set iil adelse lil Underretsdommere, dog at Ordene »ved
kommende Landsrets Præsident« ændres til »Amtmandene. 11. Justitsministeriets 
Cirkulære Nr. 268 af 12, November 1919 angaaende Tilsynet med Overholdelsen af 
Betingelserne for meddelte betingede Benaadninger, dog at den nævnte Tilsynspligt 
paa Færoerne udoves af Politimesteren, hvem det fornodne Materiale vil være at 
tilstille, 12. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 271 af 18. November 1919 om Op
hor af Relten til at drive Sagforervirksomhed. 13. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 
275 uf 22, November 1919 angaaende Henvendelser om Retshandlingers Foreta
gelse i en anden Retskreds. 11. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 291 af 17. December
1919 angaaende Udstedelse af Straffekort og Opbevaring af Akter i Straffe
sager. 15. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 319 af 16. December 1919 angaaende 
Behandlingen af Alimentalionssager. 16. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 321 af
19. December 1919 angaaende Uddeling af Gratialer af Poliiika*serne. 17, Justits
ministeriets Cirkulære Nr. 322 af 22. December 1919 angaaende Optagelse af For
hor og Rapporter i kriminelle Sager. 18. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 20 af 5. 
Februar 1920 angaaende Udredelsen af Udgifter til Vederlag og Diæter til be
skikkede offentlige Forsvarere. 19. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 45 af 3. Marts
1920 angaaende Indsendelse af Forhor angaaende dðdfundne Personer, Brandfor
hor og Soforhor, dog al Forhorene vil være al indsende direkte af Politimesteren, 
naar han har truffet Afgørelse af, om der skal foretages videre i Sagen. 20. Justits
ministeriets Cirkulære Nr. 163 af 8. Juni 1920 angaaende Udfærdigelse af Doms
udskrifter, der skal forkyndes for Tiltalle. 21, Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 243 
af 10. September 1920 angaaende rettidig Udnyttelse af Retsplejelovens Frister for 
Anke og Kære. 22, Justitsministeriets Cirkulære Nr. 71 af 11. Marts 1921 angaa 
ende Fuldbyrdelse af Bodestraffe, 23. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 75 af 11. 
Marts 1921 angaaende Anklageskrift ved Bodeforelæg. 21, Justitsministeriets Cir 
kulære Nr. 182 af 20. September 1922 angaaende Retsafgifter for Afgórelse af 
Tvisligheder under Skiftebehandling. 25, justitsministeriets Cirkulære Nr. 276 af
2, December 1922 angaaende gratis Indrykning i Statstidende af visse offentlige 
Stævninger i Alimentalionssager, 26. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 82 af 26. Marti
1923 angaaende betinget Eftergivelse eller Formildelse af idomt Straf. 27. Rig-advo
katens Cirkulære Nr. 232 af 3. Oktober 1923 angaaende Overtrædel-e af Lovbestem
melser, del paahviler en særlig offentlig Myndighed at vaage over.

30. Sept. BEK. (NR. 21.7) OM GENNEMFØRELSE PAA FÆ RØERNE AF 
LOV NR. 90 AF 11, A PRIL 1916 OM RETTEN S P L EJE . I Medfor af § 109, § 187, 
jfr , § 205 og § 135 i Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens Pleje med dertil 
horende Tillægslove, jfr . Lov for Færoerne Nr. 164 af 4. Juni 1924, fastsættes 
herved folgende:

1 Politimesteren paa Færoerne har Bolig i Thorshavn.
2 — - -------------

3 Justitsministerteis Bekendtgbrelse Nr. 506 af 23, Seplember 1919, jfr . Justits
ministeriets Cirkulære Nr. 251 af 10. November s. A., og Justitsministeriet* Cirku
lære Nr. 196 af 5. August 1920 om Sagforerhjælp til ubemidlede, vil være at an 
vende uændret paa Færoerne, dog at Fortegnelserne over de foretagne Henvisnin
ger om Sagforerhjælp vil være at indsende direkte til Justitsministeriet, jfr . Cir
kulære lil satnllíge Amtmænd, Underretsdommere, Politimestre og Byraad af 21. Ja  
nuar 1924. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Oktober 1924.

30. Sept. ANORDN. (NR. 219 ), HVORVED LOV NR. 66 A F 29. MARTS
1924 OM STA TSSTØ TTE T IL  TUBERKULØSES SYCEBEHANDLTNG I ’DVIDES 
T IL  AT GÆ LDE FOR FÆ RØERNE. I Henhold til den Regeringen ved § 14 i
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Lov Nr, 66 af 29, Marts 192<l om Stutsslotte til tuberkuloses Sygebehundling med
delte Bemyndigelse sættes den nævnle Lov herved i Kraft paa Færoerne i fol
gende Skikkelse:

1 Af Statskassen kan der efter de i denne Anordning fastsatte Regler ydes Til
skud til tuberkuloses Behandling paa saadanne for tuberkulose bestemte Sygehuse, 
Hjem og Tuberkulosestationer, som har opnaaet Statsanerkendelse i Henhold til nær
værende Anordning eller tidligere Anordninger om Stotsslotle til tuberkuloses Sygebc- 
handling, og som underkaster sig Justitsministerens Tilsyn. Statsanerkendelse med
deles paa Finansloven efter forudgaaende af justitsministeren foranstaltet Underso
gelse. Statsanerkendelse kan fratages vedkommende Sygehus, Hjem eller Tuberkulose
station af Justitsministeren, hvis de af Ministeren givne Anvisninger ikke efter
kommes.

2 Statsanerkendelse kan meddeles li l :
1) Kystmnataricr, hvorved der i denne Anordning forstaas Sygehuse, beliggende 

ved eller i Nærheden af Sokysten, og hvor der udelukkende behandles Born med 
Kirielsyge, fortrinsvis med lettere Former;

2) Kysthospitaler, hvorved der i denne Anordning forstaas Sygehuse eller med 
egen Bygning forsynede Sygehusafdclinger, beliggende ved eller i Nærheden af 
Sokysten, og hvor der udelukkende behandles Patienter med kirurgisk Tuberku
lose, sværere Former af Kirielsyge og Lupus;

3) Tubcrkulosesatialorier,'1) hvorved der i denne Anordning forstaas Sygehuse, 
hvor der udelukkende behandles Patienter med Tuberkulose i Lunge eller Strube
hoved, fortrinsvis saadanne, som er i de tidligere Sladier af 5ygdommen;

4 ) Tubcrkuloschospitalcr, hvorved der i denne Anordning forstaas Sygehuse eller 
med egen Bygning forsynede Sygehusafdelinger, hvor der udelukkende behandles 
Patienter med Tuberkulose Í Lunge- eller Strubehoved i forskellige Stadier, for
trinsvis saadanne, der ikke kan drage tilborlig Nytte af Behandlingen paa cl Sa
natorium;

5) Rekonvalescenihjt.m eller Rekreationshjem, hvorved der forstaas under Læge
tilsyn slaaende Hjem dels for saadanne Palíenter, som er udskrevet fru statsaner
kendte Tuberkulosesanalorier eller Tuberkulosehospiluler, men endnu ikke er i Stand 
lil uden Fare for Tilbagefald at udfore Arbejdel i normalt Omfang, dels for saa
danne Patienter, som for længere Tid siden er udskrevet fra de nævnle Anstalter 
som arbejdsdygtige, 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  l ’alientcr med Tuberkulose i Lunge eller S tm bw m rd ,  hvorved 
der i denne Anordning forstaas under Lægetilsyn staaende Hjem for saadanne or- 
bejdsudygtige Patienter med Tuberkulose i Lunge eller Slrubeluned, for hvem Op
hold pua Sunutorium eller Sygehus ikke kan anses for nodvendigt.

3 For al kunne opnaa Statsanerkendelse maa et Kystsanalorium, Tuberkulose
hospital, Rekonvalescenthjem eller Rekreationshjem mindst huve Plads lil 10, et 
Kysthospital eller Tuberkulosesunutorium mindst til 8 og el Plejehjem mindst lil 5 
Patienler, og der mau —  iberegnet det af Stut?kas=en ydede Tilskud ikke kræ
ves hojere daglig Belaliii" for hver Patient end

u) 3 Kr. pua Kyøtsunatoricr, Rekonvaleseenlhjetn, Rekreationshjem og Pleje
hjem samt paa Kysthospitaler for Lægehjælp, Sygepleje, Ljsbehandling, Medicin 
og Forbindstoffer til Patienter, der giver Mode paa Hospitalet, uden at Indlæg
gelse finder Sled,

h) 1  Kr. paa Tuberkulosesanatorier og Tuberkulosehospiluler saml paa Kystho- 
spilaler, naar Indlæggelse finder Sted.

For sau \ idt Patienter, som ikke har fast Ophold i det Amt eller den Kobstad- 
kommune, som ejer o<i driver vedkommende statsanerkendte Tuberkulosehospilul,

*) Sanatoriet i Hoydal.
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indlægges paa nævnte Hospital, kan den daglige Betaling forhojes indtil el Be- 
lob, der svarer lil Hospitalets daglige Driftsudgift for liver Patient, dog ikke ud
over 50 pCt. af den under Litra b) nævnle Betaling. Den Betaling, som saaledes 
skal ydes. udovi-r den i Litra b} nævnte, udredes for Landkommunernes Vedkom
mende af den Amtskommune, hvor Patienten havde Ophold; for Patienter, som 
ha\ de Ophold i Kobenhavn eller en Kóbstad, udredes del overskydende Belob at 
Kobenhavns Kommune eller vedkommende Kobstadkommune.1)

4 Under de i § 1 anforte Betingelser kan der tiLlaas Sygehusafdelinger, som 
uden egen Bygning oprettes ved de beslaaende almindelige offentlige Sygehuse, 
Statsanerkendelse som Tuberkulosehospítaler. Dop skal Sygehusafdelingen have sin 
egen Indgang, og dens Lokaler skal være strengt afspærrel fra den ovrige Del af 
det paagxldende Sygehus og afgive Plads til mindsl 1- Patienter, ligesom den som 
Regel skal have sit særlíge Plejepersonale.

>-) Statskassen yder paa den Maade. «om fastsætte.- i et af Justitsmini
steren udarbejdet Regulativ, Tilskud til folgende Patienters Ophold paa de i §§ 2 
og 4  omhandlede statsanerkendte Sygehus og Hjem:

a) Personer, som er Medlemmer af de statsanerkendte Sygekasser, og dere-> 
Born under 15 Aar, hertil henregnet Plejeborn linder 15 Aar, samt

b) Personer, der enten har Indfodsrel eller i det sidste Aar forinden Indlæggel
sen paa en af de nævnte Anstalter har haft fast Ophold her i Landet, og som 
derhos er saaledes stillede, at deres eller, for saa vidt de er under 15 Aar, deres 
F.orsorgeres oktiotníske Forhold i væsentlig Grad vilde forringes, dersom de af egne 
Midler skulde afholde Udgifterne lil Behandling og Ophold paa de nævnte Anstalter.

Sporgsmaal om , hvonvidt der kan kræves Statstilskud for de ommeldle Patienter, 
der ikke er Medlemmer af en anerkendt Sygekasse, afgores af Overovrigheden paa 
Patientens, eventuelt dennes Forsorgers, Hjemsted under Rekurs til Justitsmini
steren.

62) Paa hvert Aars Finanslo\ fastsættes, hvor stort et Belob, der af Statskassen 
maa anvendes som Tilskud l i l  Behandlingen af Patienter paa hver af de i §§2 og 4 
nævnte Arter af Sygehuse og Hjem.

Statstilskudet maa ikke overstige af den duglige Betaling eller Driftsudgift for 
hver Patient og kan pr. Sygedag ikke udgore mere end: a) 1 Kr. 50 0 .  paa Rekon
valescenthjem, Rekreationshjem og Plejehjem samt paa Kysthospitaler for Læge
hjælp, Sygepleje, Lysbehandling, Medicin og Forbindssloffer til Patienter, der giver 
Mode paa Hospitalet, uden at Indlæggelse finder Sted,

b) 1 Kr. 75 0 .  pua Kystsanatorier,
c) á Kr. paa Tuberkulosehospitaler, Tuberkulosesanatorier samt paa Kysthospitaler, 

naar Indlæggelse finder Sled,
7 Adgang ti 1 Behandling og Ophold paa de i §§ 2 og 1 nævnte Sygehuse og Hjem 

har foruden de i § 5 nævnte Personer end\Ídere alle saadanne Patienter, som 
enten har Indfodsrel eller i det sidste Aar forinden Indlægelsen har haft fast Ophold 
her í Landet, og som er rede tíl for et Tidsrum af to Maaneder ad Gangen at forud
betale eíler al slille Sikkerhed for Udredelsen af den ifiilge § 3 krævede Betaling. 
For alles Vedkommende er Adgangen dog betinget af, at Anstaltens Læge skiinner, 
at Patienten er egnet til Optagelse paa Anstalten.

De næinte Anstalter er forpligtede lil at modtage Patienler uden Hensyn til disses 
Bopæl forsaa\idt de i ovrigt skonnes egnede til Optagelse paa Anstalten.

8 Patienter paa de i denne Anordning næ\nle Anstalter er forpligtede til at del
tage i Arbejde, som af Anstaltens Læpe forordnes som Led i Kuren.

9 For saa\idl Palinter paa de i denne Anordnings § 2, Nr. 1— 4 , nævnte Sygehuse 
og de i Lovens § i omhandlede Sygehusafdelinger ífolge en af Sygehusets Læge 
truffen Bestemmelse midlertidigt overflyttes tíl et andel Sygehus eller en anden

’ ) J fr .  ktm ngerð frn Londs.t. 6. mai 1952.
2) J f r .  Lov Nr. 76 a f  15, M arta 1939 om Sy g eh u st.
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Sygehusafdeling til Behandling for en i Forbindelse med den tuberkulose Lidelse 
staaende Sygdom, uden al denne Behandling kan betragtes som et Led i den Kur, 
som det paaf=ældende Tuberkulosesypehus bor kunne yde, afhaldes de med Om
flytningen og den midlertidige Behandling forbundne, af det offentlige udredede 
Omkostninger efler Bestemmelserne i § 72 i Lov om Tattigvæsenet paa Færoerne 
af 10. April 1895, jfr . Lov om forandret Affattelse af denne Paragraf af 17. Marts 
1922 § l . i )

10 Belob, der af det offentlige udredes for Patienters Ophold og Behandling paa 
de i denne Lov nævnte Anstalter, o j í  Belób, der af det offentlige ydes li! Underhold 
íor Familier, hvis For^orgere er Patienter pan dis^e Anstalter, betragtes i Forholdet 
til den under^totlede ikke som Fattighjælp. Det --amme gælder med Hensyn til Pa
tienter, der paa Grund af bevislig Pladsmangel paa de af disse Anstalter, paa hvilke 
de under Hemyn ti'l deres Bopæl efter Justitsministerens Bestemmelse skulde have 
været indlagt, behandles paa almindelige Sygehuse.

11 Paa de aarlige Finanslove bestemmes, om der af Statskassen kan ydes Tilskud 
til Opíorel-e eller l  dvidelse af de i §■§ 2 og 4  nævn le Arter af TuberkuIoseansUrlter og 
eventuelt hvor store Belob. Forinden saadan Bevilling gives, skal delaillerede Planer 
og Overslag cver det paagældende Byggeforetagende indsendes til Justitsministeren 
og "odkendes af denne. Tilskudet kan andrage indtil Halvdelen af Udgiften ved den 
paagældende Bygnings Opfbrclse og Montering, Omkostningerne til Grunderhver 
velse ikke medregnede, dog ikke over 2500 Kr. for hver Patientplads, Byggefore
tagendet er beregnet at skulle rumme. Gives der en Tuberkuloseanstalt, hvorved S tas- 
tilskud er ydet, en anden Anvendelse, bliver det ydede Tilskud at tilbagebetale 
Statskassen.

12 Slalsanerkendelse med Adgang lil Bidrag af Statskassen kan endvidere med
deles Tuberkulosestationer, hvorved i denne Anordning forstaas Institutioner, der 
under lægckyndig Medvirkning forer hygiejnisk Tilsyn med tuberkulose og disae? 
Familie og Hjem, og hvorfra der kan ydes Hjælp til Pleje, til sundere Bolig, særlig 
for at isolere den syge, til al uddele Sengesteder, Sengetoj, Haandklæder. Spytte- 
flasker m. m, til trængende tuberkulose og til Vask af smitteíarlige syges Linned 
og Sengetoj.

Slatsbidraget kan enlen ydes til Foreninger,-) der arbejder med de ovennævnte 
Formaal, og skal da andrage en Trediedcl af Udgiften paa Betingelse af, at den 
stedlige Kommuner yder et Bidrag af mindst en Tredjedel, eller til Kommuner, der 
bnsker at drive Tuberkulosestalioner, og skal da andrage Halvdelen.

Anerkendelsen gi/ves paa de aarlige Finanslove mod, al vedkommende Forening 
eller kommunale Tuberkulosestation underkaster sig Tilsyn efter Justitsministerens 
Bestemmelse, .

13 Paa de aarlige Finanslove kan der ligeledes bevilges Tilskud til Etablering 
af Landbrugskolonier for tuberkulose og til Opfiirelse af særlige Beboelseshuse for 
tuberkulose.

Tilskudet kan andrage indtil Halvdelen af Udgiflerne ved Bygningens Opíorel-e og 
for Landbrugskoloniernes Vedkommende tillige ved deres Montering, all i íivrigL paa 
samme Betingelser som i § 11 angivet for de i §§ 2 og i' omhandlede Anstalter med 
Hensyn lil Indsendelse og Godkendelse af delaillerede Planer og Overslag og eventuelt 
Tilbagebetaling af Statstilskudet. Tilskud til Driflen af Landbrugskolonier vdes ved 
særlig Bevilling paa Finansloven,

14 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Oktober 1921. Samtidig opbæaes An 
ordning af 15. December 1920, hvorved Lov Nr. 366 af 30. Juni 1919 om Stah- 
stotte til tuberkuloses Sygebehandling udvides til al gælde for Færoerne

í )  Nu Lov 310, 17. December 1924 (im ifojet i Loven af 1H95).
=> Jfr . Jusitn. Skr. af 2. April 1928.

340



13, Okt. 1924

13. OKT. BEK, (NR. 256) om Ændringer Í de ved kgl. Re-olution af 3. Fe
bruar 1910 fastsatte BESTEM M ELSER FOR FÆ RØERNES MELLEM- OG REAL
SKOLE. ( (Indfojet i Bek. af 1910).

17. OKT. STADF. PAA FUNDATS FOR »JULEM Æ RKELEGATET TIL  
FORDEL FOR SYGE OG SVAGELIGE BØRN PAA FÆRØERNE«.

Legatets Renter uddeles til syge og svagelige Born paa Færoerne, fortrinsvis lidende 
af kirurgisk Tuberkulose, naar Bornene er indlagte paa eller sóges indlagt paa el af 
de paa Færoerne værende Hospitaler eller Sygehuse,1) For Legatets Anvendelse af
lægges Regnskab Lil Lil Julemærkekomitéen.

31. OKT. JU STM . SKR. ANG. INDBERETNINGER VEDR. FORLIGSVÆ - 
SENET. I Anledning af Retsplejelovens Ikrafttræden paa Færoerne bestemmer Justits
ministeriet herved efter sledfunden Brevveksling med del statistiske Departement, 
at de i Justitsministeriets Cirkulære Nr. 223 af 6. September 1921 omhandlede, 
i del ovrige Kongerige anvendte Indberetningsskemaer vedrorende Forligsvæseneí 
vil være at anvende paa Færoerne fra 1. Januar 1925 al regne og indsendes til 
Stalistisk Departement dog saaledes, at den i Skemaerne angivne Deling mellem By 
og Land frafaldes.

15. Nov. BEK. (NB, 278) OM ÆNDBING AF FERIEPLANEN FOR THORS
HAVN KOMMUNESKOLE.2) Paa Undervisningsministeriets derom nedlagte aller
underdanigste Forestilling har det under 8. November 1921 behaget Hans M aje
stæt Kongen allernaadigst i Henhold til § 15 i Lov om Ordningen af Skole- og 
Undervisningsvæsenet paa Færoerne af 1. Marls 1851 at meddele allerhøjeste Ap
probation paa, al der gives nævnte Lovs § 16 folgende Affattelse: Skoleaaret be
gynder den 18. August.

1 Den aarlige Sommerferie begynder den 1. Juli og varer til den 17. Augusl 
(begge Dage medregnede), dog at í de Aar, hvor den 18. August falder paa en 
Liirdag, det nye Sk-oleaar forsi begynder den paafolgende Mandag.

2 I Midlen af Oktober eller kort efter skal der gives en Ferie, bestaaende af en 
Sondag i Forbindelse med 3 Sognedage.

3 Juleferien skal begynde den 22, December (denne Dag medregnet) og regel
mæssig vare 14 Dage. Men hvis Undervisningen efter denne Regel paany skulde 
begynde paa en Lord ag, afkortes Ferien med en Dag, saa at Undervisningen be
gynder paa en Fredag.

4 Paaskeferien varer fra Onsdagen for Skærtorsdag til den paafolgende T irs
dag (begge Dage medregnede).

5 Pinseferien skal omfatle 2 Sognedage i Tilslutning til de 2 Helligdage efter 
Overlærerens nærmere Bestemmelse.

6 Fastelavns Mandag, Lordag efter Slore Bededag, Kongens og Dronningens 
Fodselsdage samt Grundlovsdagen er Fridage.

1 Skoledagenes samlede Antal kan ikke nedsættes under 210 Dage aarlig. De 
Sognedage, der efter foranstaaende Ferieplan maatte være tilbage udover nævnle 
Antal Skoledage, overlades det lil Overlæreren at fordele efter eget Skon som hele 
elier halve Fridage.

1) 28. Sep t. 1931 er konfirm eret en T ilfu je lse , tn o re fte r  Bestyrelsen, J e r  bestaar a f irntm an 
den, A m tslæ gen og en a f L ag tin get valgt P erson, kan ud betale indtil Halvdelen o f det 
disponible B e lob  lil Foreningen paa F a iro trn e  til Tuberkulo ens Bekæ m pelse og ud 
dulp R esien  til Behan dlin g a f syge Born  e lle r  til Borns R ekreationsophold e fte r  bygdom 
me, sanfrem t der i e t A ar ikke b liver A nvendelse for alle  R en terne til det i § 1 fastsatte 
Form sal.

- )  Som  æ ndret ved Rek. Nr. 9 nf 10. F e b r . 1!)48,
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9. Dec. —  VED TÆ G T FOR BYEN THORSHAVNS KOMMl NALE STYRELSE.
/. Byraadets Sammensætning og Forretningsorden.
1 Byraadel beslaar af 11 Medlemmer l )
2 Med Hensyn lil Byraadets Forhandlinger folges de ForJcrifler, om findes i 

Lov af 27de Maj 1908 og Byraadets Forretningsorden.2) Byruadets fórste Mode 
efter et ordenlligt Valg sammenkaldes af det forsi valgte Medlem og ledes af delte 
Medlem, indtil Formandsvalget har fundet Sted. I Tilfælde af, at del fórsl valgte 
Medlem har Forfald, træder det næstforst valgte Medlem i Stedet, op saa frem
deles.

II. Den udovcndc Myndighed i Kommunens Anliggender. A. I Almindelighed.
3 Udfórelsen af Byraadets Beslutninger og den ovrige udovende Magt i Kom

munens Anliggender paahviler i Almindelighed Byraadets Formand. Han modta
ger alle Skrivelser Lil Byraadet og foranstalter i Henhold til Forretningsordenen 
dc skriftilige Udfærdigelser, der skulle udgaa fra samme. Han fordeler Sagerne til 
vedkommende Udva'lg og har Indseende med, al ingen Sag lider utilborligl Op
hold. Naar en kommuna) Tjenestemand afgaar ved Dóden eller ved Forfald er 
forhindret í al varelage sin Gerning, drager Formanden Omsorg for sammes mid
lertidige Besorgelse, indtil Byraadet derom kan lage nærmere Bestemmelse. Under 
hans særlige Forsorg henlægges alle de Sager, hvis Varetagelse ikke er overdragen 
til Udvalg,

li. Staacnde Udvalgs Sammensætning og Omraude.
4 Folgende slaaende Udvalg nedsættes til Bestyrelsen af de enkelte Grene af kom

munale Anliggender: a, Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet, b. Udvailget for 
Fattigvæsenet, c. Udvalget for Alderdomsunderslollelsen, d. Udvalget for Hjælpe
kassen, e. Udvalget íor Skolevæsene!, L Udvalget for de tekniske Anliggender,
g, Udvalget for Havnevæsenel.

Medlemmerne af de slaaende Udvalg ■vælges aarligl Í Byraadets fórste Mode 
i Januar Maaned.I Tilfælde aí, at et Medlem af el Udvalg ved Forfald ifor længere 
Tid er forhindret i at varelage sin Gerning, kan Byraadel vælge el andel Medlem 
til midlertidigt al fungere i den paagældendes Sted. Skulde et Medlem ophore at 
have Sæde i Byraadel, vælges et nyt Udvalgsmedlem for den tílbageslaaende Tid, 
hvilket ligeledes gores, hvis Byraadel fritager et Medlem Tor Stillingen som Ud
valgsmedlem. Byraadets Formand er Formand i Kas-e- og Regnskabsudvalget; ellers 
vælge Udvalgene selv deres Formand. Byraadet er berettiget lil at meddele de 
staaende Udvalg Instrukser for deres Virksomhed, men iovrigt fastsæller ethvert 
Udvalg selv sin Forretningorden, om hvidken forniiden Meddelele gives lil Byraadet. 
Udvalgene udove deres Virksom hed i Moder, der saavidl muligt oíholdes i By
raadets Lokaler; de ere beslutningsdygtige, naar over Halvdelen af deres Med
lemmer ere til Stede. Over deres Forhandlinger fóre de Forhandlingsbog. 1 de dem 
underlagte Bestyrelsesgrene, med Hensyn Lil hvis Omraade Tvivlsmaal afgores af 
Byraadet, have dis. ê Udvalg at udfore Byraadets Beslutninger; navnlig have de 
at iagttage, at de i Aar?o\erslaget bestemle Midler anvendes i Overensstemmelse med 
de vedtagne Planer og Overslag og overens^tømmende med de Lil deres Anvendelse 
knyttede Betingelser. De have at overveje, hvilke nye Foranstaltninger der paa 
deres Bestyrelsesomraade maalle være al Iræffe eller Mangler at afhjælpe, og al ind
komme med Forslag derom til Byraadet. De have at besorge de særlige Aarsover- 
slag affaltede og inden hverl Aars 1ste September fremsendte til Ld valgel for 
Kasse- og Regnskabsvæsenet lil lndlemmebe i det samlede Aarsoverslag.

5 Udvalget for KaF.se- og Regnskabsvæsenet beslaar aí Byraadels Formand og 
fire andre Medlemmer. Det har efler Forhandling med de vedkommende Udvalg at 
affatte Aarsoverslagel over Kommunens Indlægler og Uduifler. Det forestuar Kom
munens Kasse- og Regnskabsvæsen; uden dets skriftlige Ordre, der hver Gang noteres

*) Som  anulrut ved Bek. Nr. 45 a f 1. O kt. 1 9 Í0 .
Fnm'lningForsien nf 15. Junuur 1909.

342



9. Dec. 1924

i en særlig Anvisningsprolokol, kan derfor intet Belob passere til Indtægt etier Udgift 
t Kommunens Regnskaber. Det paaser, at Regningerne ere behorig attesterede, og 
al vedkommende t dgift bar Hjemmel enten i Aarsoverslaget eller i en særlig Be
villing, suml at de enkelte Bevillingsposlcr ikke overskrides. Udvalget attesterer 
Rigtigheden af Kommsmens aarlige Regnskab, foretager jævnligt Eftersyn af Kom
munens Aktivér og kontante Summer, panser, al de foreskrevne Kassebogr og 
andre for Regnskab aflæpgelse nodvendige Biiger fores nojagligt, og giver vedkom
mende fornoden Anvisning i saa Henseende,

0 Udvalgi'l for Fattigvæsenel beslaur af Ire Medlemmer. Del forestaur Bestyrelsen 
af alt, hvad der vedkommer Faltigvæsenet. Del forer ved sin Formand Brevveksling 

i Fattigvæsmets Anliggender, navnlig med fremmede Kommuner, overfor hvilke 
det repræsenterer Thorshavns Kommune. Udvalgets Formand kan paa dets Vegne 
tilstaa iijebtikkelig Hjælp til syge og andre trængende saavel som afholde andre 
uopsæUeíige Udgifter, hvorom UdvaígeL underrettes i del paafolgende Mode.

7 Udvalget for Alderdomsunderstotlelsen1) bestaar af tre Medlemmer. Det for
anstalter i Anledning af indkomne Begæringer otn Alderdomsunderslollelse de for- 
niidne Undersogeleer og gor Indstilling lil Byraadet om saadanne Sagers Afgorelse. 
Det forer Tilsynel med de understollede og varetager iovrigt alle de Byraadet med 
Hensyn til Alderdomsunderslollelse paahvilende Pligter; navnlig forer det ved sin 
Formand Brevvekslingen vedrorende Alderdomsunderstoltelsessager, særlig med 
fremmede Kommuner, overfor hvilke det repræsenterer Thorshaivns Kommune. Ud
valget eller dels Formand kan tilstaa ojeblikkelig Understottelse til syge og andre 
trængende, hvorom Byraadet underrettes i dets paafolgende Mode.

8 Udvalget for Hjælpekassen beslaar af tre M edlem m er. Det forestaur Bestyrelsen 
af Hjælpekassens Midler i Overensstemmelse med Lov om Hjælpekasser.

9 Udvalget for Skolevæsenet bestaar af tre Medlemmer. Del forestaar Skolevæse
nets okonomiske Forvallning, forer Tilsyn med Kommunens Skolebygninger, og 
bringer paa Byraadets Vegne den anordnede Skoletvang til  Anvendelse. Ligeledes har 
det, efter Forhandling med Skolekommissionen, lil Byraadet at gore Forslag Lil Ind- 
stiHing om ledige Lærerembeders Besættelse og overhovedet al drage Omsorg for 
Besorgelsen af alle de Skolevæsenet vedrijrende Forretninger, stím ere henlagte til 
Byraadet, for saa vidt dette ikke i saa Henseende Iræffer anden Bestemmelse,

10 Udvalget for de tekniske Anliggender bestaar af fem Medlemmer. Det forestaar 
de i Kommunen foreíaldende tekniske Arbejder, saasom Gade- og Vejvæsenet og 
Elektricitetsværket samt forer Tilsyn med Kommunens Bygninger, for saa vidt 
disse ikke henhore under andre Udvalg, den offentlige Vandforsyning og den offent
lige Belysning samt den offentlige Renlighed, for saa vidl denne ikke henhorer under 
Sundhedskommissionen.

11 Udvalget for Havnevæsenet bestaar af tre af Byraadets egen Midle valgte 
Medlemmer samt lo Mænd, valgte blandt Byens li! Byraadet valgbare Borgere, for 
saa vidt to saadanne Borgere er villige til at indlræde som Medlemmer af Udvalget. 
Udvalget sorger for Havnens Vedligeholdelse og Forbedring og leder de Arbejder, 
som i dette Øjemed skulle foretages, saml forestaar paa Byraadets Vegne Havnens 
Drift og okonomiske Bestyrelse,

C. Andre Udvalg.
12 Nuur Byraadet beskikker et eller flere af sine Medlemmer eller andre af Kom

munens Beboere, som dertil ere villige, lil ul udfore forbigaaende kommunale Hverv, 
tager del i hvert enkelt Tilfaílde Beslutning om saadanne Udvalgs Sammensætning 
og den Myndighed, som bor gives dem. Dog kan Udforelsen af saadanne kommu
nale Hverv, som efter deres Beskaffenhed henhorer under de staaende Udvalgs ved- 
lægtsmæssige Omraade, ikke overdrages lil et særligt Udvalg, medmindre Forslaget 
derom udgaar fra eller i hvert Tilfælde tiltrædes af vedkommende staaende Udvalg.

D. Andre Organer jor  den kommunale Styrelse.

i )  A lclcrilom sim derstiiltelse nu uflúst a f A ldersrenle.
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13 Medlemmerne af den i Lov af 27de Mnj 1908 § 7 ommeidle Valgbestyrelse 
vælges aarlígt i Byraadets forste Mode. Medlemmerne af Skolekommissionen, Byg- 
ningskommissionen og Sundhedskommissionen vælges i Byraadets forste Mode i 
det ícirste Aar af Valgperioden. Er et Medlem af et af disse Organer ved Forfald 
forhindret i at varetage sin Gerning, kan Byraadet vælge en anden til midlertidig al 
fungere i den paagældendes Sled. Udtræder et Medlem, vælges et nyt Medlem for den 
tilbagestaaende Tid.

III. Skatteligningen og Skatteopkrævningen.
A. Ligningskommissionen og dens Virksomhed.

14 Ligningskommissionen bestaar af syv Medlemmer. Den vælger selv i Aarets 
forste Mode en Formand og en Næslformand for det indeværende Aar. Kommune
holderen er Kommissionens Sekretær.1) Han deltager i Moderne uden Stemmeret for 
at meddele de fornodne Oplysninger samt fore Forhandlingsprotokollen og Listerne, 
ligesom ban ogsaa udforer dens ovrige skriftlige Arbejder. Af hvad der passerer i 
Kommissionens Moder, indfores et kort Udlog i Forhandlingsprotokollen. Jovrigl 
vedtager Kommissionen selv sin Forretningsorden.

15 I Henhold til det af Byraadet affattede Aarsoverslag foretager Kommissionen 
efter de i Lov Nr. 76 af 12. Marts 1923 om den kommunale Beskatning paa Fær
oerne fastsatte Regler, og indenfor det i nævnte Lov fastsatLe Tidspunkt Ansættelse 
aí Skallen efler Formue og Lejlighed samt Ansættelse aí Erhvervsskat. Efter Kom
missionens Skon kan den i Henhold til ovennævnte Lovs Regler udfundne Skatte
indtægt for hver enkelt Skatteyder forhojes {forholdsvis store Indkomster, ringe Hus
stand, særlig stor Vinding í det sidste Aar, særlig heldige Driftsforhold) eller ned
sættes (forholdsvis ringe Indkomster, stor Borneflok, Alderdom, Sygdom, slore Tab og 
Uheld i det sidste Aar) med henholdsvis indtM '10 pCt. og indtil 70 pCt., hvorved 
dog iagttages, at den stedfundne Forhojelse eller Nedsættelse i de enkelte Tilfælde 
— under Hensyn til de nævnte Omstændigheder maa staa i Forhold til den For
hojelse eller Nedsættelse, der foretages overfor skattepligtige med tilsvarende Ind
komster. Ligeledes kun Indkomster paa 1000 Kr. og derunder nedsættes, dog ingen 
Sinde saaledes, at Skatteydelsen helt bortfalder. Samtlige i Henhold til disse Regler 
udfundne Skatteindtægter beskattes med en for samliige Skatteydere fælles Procent.

16 Som Grundlag for Paaligning af Bygningsskat lader Ligningskommissionen in
den lsle November 1925 ved 2de aí den udnævnte sagkyndige Personer samtlige 
Bygninger paa Byens Grund vurdere efter deres Værdi i Handel o g  Vandel. En saa
dan almindelig Vurdering gentages hvert femte Aar. Om Nybygninger og Ombyg
ninger giver Bygningskommissionen Ligningskommissionen Meddelelse snarest 
m u lig t  efter Bygningen Fuldforelse. Inden hvert Aars 1ste November lader Lignings
kommissionen de nybyggede og ombyggede Bygninger vurdere ved 2de af den ud
nævnte sagkyndige Personer. I den forste Halvdel af hvert Aars Oktober Maaned 
opfordrer Ligningskommissionen ved offentlig Bekendtgorelse dem, som ved Byg
ningers Afhændelse eller Nedrivning olier lignende mener at være blevne befriede 
Jor fremtidig at udrede den derpaa hvilende Bygningsskat, Lil inden Maanedens Ud
gang at give Anmeldelse derom til Kommissionen. Ligningskommissionens Sekretær 
forer en Fortegnelse over Bygninger paa Byens Grund med Vurderingsaar, Vurde
ringssum, Ejerens Navn og Bopæl vedfcijel. Inden Udgangen af November Maaned 
affatler Ligningskommissionens Sekrelær en Liste over E jere af Bygninger paa Byens 
Grund. Paa denne Liste anfores i særskilte Rubrikker, foruden Ejernes Navne og Bo
pæl, 1) de enkelte Bygninger, forsaavídl de ere ssærsksll vurderede, 2 ) det Aar, hvori 
Vurderingen har fundel Sted, 3) de enkelte Vuderingssummer, t) den samlede Vur
deringssum for hver Ejers Bygninger.

17 I December Maaned foretages derefter Paaligningen uf Bygningsskat, saaledes 
al Kommissionen for hver paa Listen over Ejere af B ygninger opfort E jer i hele 
Hundreder af Kroner anslaar Værdien uf hans skattepligtige Bygninger, som opfores

*) kom m issionen h ar nu íwrlitø S e k re U T .
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paa Lislen under en særskilt Rubrik med Overskrift »Anslaaet Værdi af Bygninger«.
18 Det Forhold, hvorefter hver skattepligtig F jers Skat beregnes, udtrykkes ved 

Portioner, som anfores i en særlig Rubrik og bestemmes saaledes, at der for hvert 
hele Hundrede Kroners anslaaet Værdi af Bygninger tillægges et vist Antal Portioner. 
Portioner.

19 Kommissionen meddeler Byraadet del samlede Antal Skatleportioner. Byraa
del bestemmer derefter i Henhold til del af samme vedtagne Overslag over Kom
munens Indtægter og Udgifter i det folgende Aar Slorrelsen af Portionerne for Byg- 
ningsskatlen. Endelig beregner Kommunebogholderen, ved at multiplicere Portio
nernes Slorrelse med del Portionsantail, hvortil enhver skattepligtig E jer er ansat, 
Bygningsskatten, som an fores i en særlig Rubrik.

20 Derefter fores Bygningsskallen af Kommunebogholderen paa Listen over For
mue- og Lejlighedsskat, og det satnlede Belob, som 'hver Skatteyder skal svare, 
udregnes og anfores paa Listen. Begge Ligningslister .fremlægges til offentligt 
Eflersyn.

JS. Skatteopkrævningen,
21 De kommunale Skatter forfalde tii Betaling for det lcibende Fjerdingaar hvert 

Aars 1ste Februar, 1ste M aj, 1ste August og lsle November med en Fjerdedel af 
Aarets Skat og indbetales paa Kommunens Kassererkontor under ét for hver 
Skatteyders Vedkommende i Lobet af de nævnte Maaneder1)

IV. Regnskabets Revision og Paakendelse.
22 - )  Efter at Kommunens aarlige Regnskab med Bilag og forsynet med Atte

station af Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet har været forelagt Byraadet og 
derefter fremlagt lil det foreskreivne offetsUige Eflersyn, overgives del lil Revision. 
Denne udfores forst af en lonnet Revisor, som har at gennemgaa Regnskabet og 
derved især at forvisse sig om de deri opfíirte Summers Rigtighed saavel i Hen
seende tíl Tal som til de af Byraadet vedtagne Bevillinger; han udfærdiger sine 
Bemærkninger inden hvert Aars 15de Juli. Dernæst have to i Henhold til Lov af 27de 
Maj 1908 § 11 valgle Revisorer inden 15de August kritisk at gennemgaa Regnskabet 
og de fremkomne Udsættelser og at gore deres Bemærkninger derved. Derpaa skulle 
samtlige Antegnelser besorges besparede af Regnsk absforeren inden hvert Aars lsle 
September, hvilke Bevarelser attesteres af Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet, 
hvorefter Regnskabet med Revisorernes Bemærkninger og Regnskabsførerens Be
svarelse tilsti'lles Byraadet. Byraadet paakender derefter Regnskabet saa betimeligt, 
at det kan indsendes til Justitsministeriet inden den lovbefalede Tid.
V. De kommunale Tjenestemand.

23 Til Medhjælp ved den umiddelbare Styrelse af Kommunens Anliggender an 
sættes en Byraadssekretær,3) der tillige er Kommunebogholder og Kommunekasserer. 
Han har at fore Forhandlingsbogen i Byraadets Moder, at besorge Byraadets og Ud
valgenes Korrespondance, al fore Bogholderiet med samtlige Kommunens Regnska
ber, at aflægge Aarsregnskabet og at bislaa Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet 
ved Udfærdigelse af Indtægt- og Udgiftsordrer, det aarlige Overslag tn. m. Han ud
sender Skatleregninger i behorig Tid, oppebærer alle de Kommunen tilkommende 
Indtægter og udbetaler alle de Summer, som blive anviste af Udsalget for Kasse- 
og Regnskabsvæsenet. Han er overfor Byraadet ansvarlig for alle Kommunens Aktiver 
og Pengebeholdninger, Som Ligningskommissionens Sekretær har han at opfylde de 
Pligter, der ere denne paalagte ved Bestemmelserne i Afsnit III. Endvidere har han 
at .fungere som Sekretær for Overligningskommissionen, For de ham betroede Oppe

*) l H. t. m idl, Best. Nr. 2 a í 14, M arts 1947 liar B yraadet vedtaget, a t Sk atten  indkræv«
fordelt paa 10 M aaneder.

-) Da R egnskabsaaret nu er nmlniit til F in on fanret, luns Fris tern e  i g 2‘> antages forlæ ngede 
meit 3 M aaneder.
D er e r  nu ansat sæ rlig  Bogholder, K asserer, Sekretier ío r Ligningskom m ission ng Overlig- 
ningsknnim issioii
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borsler stiller han den fornodne Sikkerhed efter Byraadels nærmere Bestemmelse. 
Han lonnes med 4000 K r.1) aarlig.

242) Endvidere ansættes folgende kommunale Tjene'lemænd: En eller flere Po
litibetjente. To Opsynsmænd ved Vejvæsenet. En Opsynsmand ved Havnevæsenet,3) 
En Vandmester. En Bestyrer for Elektricitetsværket. En Re\i or jfr , § 2 2 ). En 
eller to Pantefogder { jfr . Lov Nr, 85 af 30. Marls 1935).

25 De i §§ 23 og 24 ommeldte Tjenestemænd udtiævnes aí Byraadet og kunne 
opsiges og opsige med 3 Maaneders Varsel til den forsle i en Maaned, Med Hen
syn til Antagelse og Afskedigelse af Politibetjente forholdes i Overensstemmelse 
med Lov af 27de Maj 1908 § 28, 2det Punklum. Slorrelsen af de Kommunens 
Tjenestemænd tilkommende Lontiinger med t ndtagelse af Byraudssekretærens fast
sættes ved Kommunens Aar«o\erslag. Lonningerne udbetales med 1 12 den sidste 
i hver Maaned undtagen Revisorens Lon, som udbetales efler h\er Re\ isions Tilende
bringelse.

26 De Tjenestemamd, som den kommunale StyreLe i ovrigt maatte fordre, og 
hvis Ansætlekeumaade og Lonnin^rsvilkaar ikke er bestemt i Lovgivningen eller ved 
andre særlige Regler, antages oii afskediges for waa vidt Byraadet ikke i hvert 
enkeli Tilfælde maalle Iræífc anden Afgíirelse af de kommunale l'dvaig, lil

is Omraade den paafiilgende Gren af Styrel-en henhtirer, og paa de Vilkaar, 
der fastsættes ved Kommunens Aarsover^la”.

/ I. Vedtægtens Ikrafttræden samt Æ ndringer i og Tillæg til samme,
27 Denne Vedlægl træder i Kraft den 1ste Januar 1925. Forslag om Ændringer 

i og Tillæg ti) Vedtægten blive at behandle i to ordentlige Byraadsmoder, inden de 
indsendes til Justit-ministeriets1) Stadfæstelse.

17. Det. —  LOV OM ÆNDRING I LOV OM FATTIGVÆ SEN ET PAA FÆ R 
ØERNE AF 10. APRIL 1895. (Ændret § 72, indfojet i Loven af 1895),

21. Jan, 1925 ANORDN. (NR. 18 ), HVORVED LOV OM MEN 1GHEDSKAAD 
AF 30. JUNI 1922 SÆ TTES I KRAFT PAA FÆRØERNE. 1 Henhold til den 
Regeringen ved Lov om Menighedsraad uf 30. Juni 1922 § 13 givne Bemyn
digelse sættes herved bemeldte Lov i Kraft paa Færoerne med de Ændringer, der 
er befundne nod\endige af Hensyn til de særlige Forhold pua disse Øer saaly- 
dende:

Afsnit l.
1 Der oprettes et Menighedsraad for hvert Sogn, jfr . § 10.
Er der i et Sogn flere end een Kirke, og hver af Kirkerne er sehejende, eller 

der til hver uf Kirkerne er henvist en bestemt Kreds af Sognets Beboere, skal 
der være et Menighedsruad for hvert Kirkedistrikt.

"Naar del Ul en Kobstadkirke henlagte Landdistrikt har eget Skole- og Fattig
væsen, har del Rel til paa Begæring at faa sil egel Menighedsraad.

Under særlige Omstændigheder kan Kirkeministeriet tillade, al et Pastorat med 
to eller flere Sogne eller et Sogn med lo eller flere Kírkedistrikter har fælles Me
nighedsraad, nuur et Menighedsmode i hvert af Sognene eller Distrikterne udtaler 
Ønsker derom.

Ved Oprettelsen af nye Sogne eller Sognedistrikter med egen Kirke vælges Me- 
nighedsruad for det udskilte Sogn eller Distrikt samtidig med Oprettelsen. Skon
nes det fornodent, kan Kirkeministeriet samtidig lade foretage Nyvalg for den 
tilbageblevne Del.

KirkeminislerieL bestemmer efter Indstilling fra Biskoppen, hvilke af de for An
stalter, Stiftelser eller særlige Klasker af Personer oprettede Menigheder der skal 
hu ve eget Menighedsraad.

*) Nu (o rh ó jtt .
- )  Som  æ ndret 5. Ft-lir, 1934 og 27, 1935,
n)  lílg . Reglum. íor F o n o ltn , a í T linrslm m  Havn nf 2 1 . Ju li 1930 ansa'Ues nu t>n HnviU' 

m ester og 4  H aviicltctjentc,
4)  Nu Laiulsaiyret.
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2 Menighed1 raadet bestaar aí de ved Menigheden fast ansatte Præster (herunder 
Andenpræsier) saml mindst seks til Menighedsraad skred i-en horende Medlemmer 
vulgle efter denne Lovs Rejrler. Antallet aJ valfle Medlemmer relter sig efler An
tallet af Folkekirkens Medlemmer í Meníphedsraadskredsen ved sidste almindelige 
Folketælling. Tallet sættes til seks for del forsie Tusinde ofr yderligere et Medlem 
for hvert paabegyndt Tusinde, dog ikke over 15 ialt. Har to eller flere Sogne 
eiler Ktrkedistrikler fælle - Menighedsraad, fastsættes Antallet af Menighedsroadets 
Medlemmer efter Pastoratel.i s amlede Folketal og fordeles paa de enkelte Sogne 
eller Distrikter i Forhold til Folketallet i hvert af dem, dog at et Sogn eller Distrikt 
mind t skal have el Medlem. Kirkeministeriet kund <ir Antallet af Meuighedsraade- 
nes Medlemmer i luer Menighedsraadskreds.

Foruden Medlemmerne vælges el Antal Sledfortrædere efler de nedenfor angivne 
Regler, jfr , §§ 9 op 12,

Præsteviede Kateketer, personelle Kapellaner og personlige Hjælpepræster har 
Ret til at deltage i Haadels Forhandlinger, men uden Stemmeret, medmindre saa
dan under særlige Omstændigheder tillægpe? dem af Biskoppen efler Menigheds- 
raadels Ind tilling. 1 Præ lens Forfald og under Embedsledighed indtræder den 
konstituerede Præst som stemmeberettiget Medlem af Raadet, dog at han ikke kan 
afgive Slemme ved Indstilling om Præstekaldelse, jfr . § 34, Slk. 2.

Naar den kirkeli- e Betjening for el af flere Sogne eller Sognedistrikter beslaa- 
ende Pastorat er ordnet saaleder-, al Betjeningen af et enkelt Sogn eller Distrikt 
væsentli" er overdraget til en fast Kappelian eiler Hjælpepræsi, kan det ved Regu
lativet for Ordningen af Embedsforholdet mellem Præsterne bestemmes, at hver 
af dem skal være Medlem af sit Menighedsraad,

Menighedsraadel vælger selv sin Formand og en Næstformand, der i Fonmai! 
dens Forfald indtager Forsædel i Raadet.

3 Menighedsraadet vælges paa 1 Aar. Valget pælder fra el Kirkeaars Begyndelse. 
Oprelles nye Menighedsraad i Lobel af en Valgperiode, gælder Valget kun for 
Resten af denne.

4 Valgrel og Valgbarhed lil Menighedsraadet har ethvert Medlem af Folkekir
ken, som er fyldt eller inden Udgangen af det Kalenderaar, hvori Valget foregaar, 
fylder 25 Aar, medmindre de paagældende

1. ved aabenlyst at fornægte Kristentroen stiller sig i afgjort Modsætning til 
Folkekirken, efler

2 . vitterligt forer et forargeligt Levned, eller
3.1) ved Dom er fundet skyldig Í en i den offentlige Mening v anærende Hand

ling, for hvilken der ikke er modlaget Æresoprejsning.
For at kunne udove Valgrel eller vælges til Menighed-raadeL maa vedkommende 

være oplaget paa den kirkelige Valgliste for den paagældende Menighedsraadskreds 
i Henhold til personlig, skriftlig eller mundtlig Tilmelding. Ved Tilmeldingen skal 
gives folgende Oplysninger: 1. Fulde Navn, Stilling og Bopæl. 2, Al den paagæl
dende er Medlem af Folkekirken, 3. Fodselssted, Aar og Dato.

Den skrifllige Tilmelding daleres og underskrives egenhændig. Den mundtlige 
Tilmelding sker ved personlig Henvendelse (ikke telefonisk) til Valgbestyrelsens 
Formand eller dennes Repræsentant.

Personer, som ikke har Indfðdsrel, kan forst optages paa Valslisten. 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 udove Valgret.

Personer, der i Henhold til særlige Bestemmelser er henvist lil en bestemt Me
nighed, for hvilken der er oprettel Menighedsraad. har alene Valgret og er kun 
valgbare lil delle Menighedsraad,

Pra;ster og Kirkebetjente, der bor udenfor deres Menighedsraadskreds, har Valg-

i )  Jfr . Lov Nr. R8 af 15. Marte 1939 g 9,
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ret og for Kirkebetjentenes Vedkommende tillige Valgbarhed i den Kreds, 
i hvilken de er arisat. Deres Hustruer og hjemmeværende Born har ogsaa, o-m de 
iinsker det, Valgret og Valgbarhed i samme Kreds, Er Præster eller Kirkebetjente 
ansat i to eller ílere Menighedsraadskredse, kan de saavel som deres Hustruer og 
hjemmeværende Born vælge, i hvilken af disse de vil udove deres Valgret.

Sognebaandslosere kan \ælge, om de vil lade sig opfore paa Valglisten i den 
Menighedsraadskredsj i hvilken de bor, eller i den, som de gennem Sognebøands- 
losningen knytter sig lil. De er da kun valgbare i samme Kreds. Har Sognebaands- 
lbsere ladel sig opfore i den Kreds, til hvilken de er knytlet ved Sognebaandslosnin- 
gen, bevarer de Valgret og Valgbarhed her til Valgperiodens Udlob, selv om den 
Præsi, lil hvilken der er lost Sognebaand, i Mellemtiden fratræder sit Embede,

Ligeledes kan, hvor Omstændighederne taler derfor, Biskoppen meddele Tilla
delse til, at en Beboer af et af Sognene i el Flersognspasloral vælger at have Valg
ret og Valgbarhed i et af Pastoratets andre Sogne,

Mand og Hustru eller beslægtede i op- og nedstigende Linie kan ikke samtidig 
være Medlemmer af samme Menighedsraad.

5 Medlemmer af Folkekirken er: 1. Personer, der er dobl i Folkekirken. 2, Per
soner, der er dobl i el evangelisk-lulhersk Samfund udenfor Folkekirken, naar de 
senere har sluttet sig lil en Menighed indenfor denne. Er de dobl udenfor Riget, 
sker Optagelsen ved Bosættelsen her i Landet, medmindre de paa den derom fore
skrevne Maade har anmeldt at ville slaa udenfor Folkakirken, 3. Andre Personer, 
som er dobl med den krislne Daab, og som enten efter Bestemmelse af den eller 
dem, der har Forældremyndigheden, opdrages i Folkekirkens Tro eller i en senere 
Alder personlig har slullel sig til en Menighed i Folkekirken.

Nærmere Regler for Optagelse i og Udtrædelse af Folkekirken gives ved kongelig 
Anordning.

Medlemsforholdet ophorer, naar et Medlem: 1. udlræder af Folkekirken ved 
skriftlig Anmeldelse paa den \ed kongelig Anordning foreskrevne Maade, 2. slutter 
sig til el Trossamfund udenfor Folkekirkens Orden eller paa anden Maade, saasom 
ved at lade sig gendobe, sliller sig udenfor denne.

Born under 15 Aar optages i og udmeldes af Folkekirken paa Begæring aí den 
eller dem. der har Forældremyndigheden. Er el Barn een Gang oplaget i eller 
udmeldl af Folkekirken, kan del kun udmeldes eller genoplages paa Begæring af 
den eller de samme, som har begæret Barnet optagel eller udmeldl, eller, hvis 
saadan Begæring ikke kan foreligge, med Tilladelse aí Kirkeministeriet. For Born 
mellem 15 og 18 Aar kræves foruden Barnets egen Begæring tillige Samtykke af den 
eller dem, der har Forældremyndigheden; Barnet kan indanke en Nægtelse af Sam
tykke for Ministeriel,

6 Listen over de valgberettigede i en Menigheds-raadíkreds affattes af en Valg
bestyrelse paa 3 Medlemmer,der \ ælgcs efter Regler for Forholdstal af Menigheds
raadet blandl dets egne Medlemmer. Ved Deling af en Menighedsraadskreds vælger 
det hidtidige Menighedsraad Valgbestyrelsen for den nyoprettede Kreds blandt den
nes til Folkekirken horende Beboere. Valgbestyrelsen vælger selv sin Formand og 
kan antage lonnet Medhjælp samt, om fornodent leje Lokale, hvorfra dens Arbejde 
udfores.

Naar Valg skal forelages efter denne Lovs Regler, bekendlgores det fra Prædike
stolen eller Kordoren ved alle regelmæssige Gudstjenester i Menighedsraadskredsen 
de to forste Sondage i Februar Maaned, at alle de, der onsker sig optagel paa Valg
listen, for saa vidt de ikke allerede findes optaget paa den sidst benyttetde Valgliste, 
maa gore Tilmelding pua den í § 1 foreskrevne Muade inden Udgangen af Marls 
Maaned. Ved Siden heraf kan Valgbestyrelsen ogsaa lade Bekendtgorelse foregaa 
paa anden Maade, for saa vidt den maatte finde det formaalstjenligt,

Pua de Siindage, hvor der sker Bekendtgorelse om Tilmelding lil Vulglislen, ud
leveres der ved Udgangen af Kirken en trykt Vejledning, indeholdende Lovens Be
stemmelser om Betingelserne for Optagelse paa Valglisten, om Reglerne for Valg
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listernes Fremlæggelse og om den Erklæring, som Menighedsraadels valgle Medlem
mer skal afgive m. m. Vejledningen, hvis Form bestemmes af Kirkeministeriet, skal til
lige indeholde en efter Keglerne i § 4  affattet Blanket, der benyttes ved Tilmeldingen. 
Vejledningen med lilhorende Blanket skal ogsaa kunne faas udleveret paa de Steder, 
hvor Tilmeldingen kan ske, eller paa andre efter Menighedsraadels Skon belejlige 
Steder í Menighedsraadskredsen. Samme Vejledning skal ogsaa udleveres lil dem, 
der melder sig mundtlig til Valglisten.

Efter Tilmeldingsfristens Udlob udarbejdes Valglisten paa Grundlag af den ved det 
sidst afholdte Memghedsraadsvalg benyttede Valgliste saaledes, ot de, der er opfort 
paa denne Liste, overfores til den nye Valgliste, saafreml de vedblivende opfylder 
Valgretsbctingelserne. Endvidere oplages de i Henhold til Stk. 2 rettidig tilmeldte. 
Valgbestyrelsen kan, om fornodent, kræve nærmere Oplysninger. Har Valgbestyrelsen 
modtaget en Tilmelding med mangelfulde eller urigtige Oplysninger, skal den saa vidt 
muligt give de paagældende Lejlighed til al udfylde eller berigtige den. Kommunerne 
er forpligtet til paa Anmodning al stille de officielle Mandtalslister til Raadighed 
for Valgbestyrelsen.

Hvor det skannes nodvendigl, kan der ved Tilmeldingen forlanges Oplysning, om 
og hvor vedkommende hidtil har været optagel paa en kirkelig Valgliste, for at 
Flytningen kan meddeles Valgbestyrelsen i den tidligere Kreds.

Den af Valgbestyrelsen affatlede Valgliste fremlægges lil offentligt Eftersyn fra 
den 1. til den Hl. Maj i en eller flere af Men i ghedsraa d sk red sens Skoler eller í 
andre passende Lokaler efler Menighedsraadels Bestemmelse. Klager over egen Ude
ladelse af Listen eller andres uberettigede Optagelse paa samme indgives skriftligt til 
Valgbestyrelsens Formand inden den 15. Juni og Valgbestyrelsen træffer derefter 
A'fgcirelse af indkomne Klager og giver vedkommende Meddelelse om Afgorelsen 
inden Udgangen af Juni, Gaar denne Afgorelse Klageren imod, kan Sagen indankes 
for Biskoppen, som træffer endelig Afgorelse inden Midten af September Maaned. 
Bekendtgorelse om Valglisternes Fremlæggelse, Indgivelse af Klager m. v. sker sam
men med Bekendtgorelsen om Tilmelding, jfr , Stk, 2.

Ved fðrste Valg efter foranstaaende Begler kan Valgbestyrelsen ændre de foran 
fastsatte Frister i det Omfang, hvor delle maa anses fornodenl.

7 Hvert Aar modtages en ny Tilmelding til den kirkelige Valglisle i Lobel af 
Februar Maaned, hvorefter Valgbestyrelsen gennemser Valglisten, udsletter dem, 
der er flylteL ud af Kredsen eller paa anden Maade har mistet deres Valgret, og op
tager paa en Tillægsliste de til flyttede og andre nye valgberettigede, der har meldt 
sig til Oplagelse. Bekendtgorelse om Tilmelding til Valglisten, Fremlæggelse af Lislen 
og Indgivelse af Klager m. v., sker efter Reglerne i § 6.

Forud for hvert ordentligt Valg affalter Valgbestyrelsen efter Reglerne i § 6 Stk.
4, en helt ny Valglisle, lil hvilken de paa den tidligere \ alglSste med Tillæg optagne 
Personer overfores uden ny Tilmelding, saafreml de fremdeles opfylder Betingelserne 
for Valgret.

Forud for overordentlige V al" til Menighedsraad fastsætter BLkoppen Fristen for 
Tilmelding til Valglisten m. v., svarende til dc i § 6 angivne. De herefter anmeldte op
tages paa el Tillæg lil Valglisten.

Ved Deling uf en Menighedsraadskreds har de, der har meldl si?r til Optagelse paa 
Valglisten i den tidligere samlede Kreds, Valgret og Valgburbed i den njopreltede 
Kreds uden ny Tilmelding.

8 Valget foretages paa en af \ algbeslyreisen fastsal Dag i Tiden fra den 20 lil den
30. November, dog inden Kirkeaarets Udgang, i en eller flere af Menighedsraads- 
kredsens Skoler eller andre pa^ende Lokaler. Valget ledes af Valgbestyrelsen, der om 
fornodent bistaas af de ovrige Menighedsraadsmedlemmer.

Bekendtgorelse om Tid og Sted for Valgel sker fra Prædikestolen eller Kordóren 
ved alle regelmæssige Gudstjenester i Menighedsraadskredsen de to forste Scindage 
i November og iovrigt saalede«, som Valgbestyrelsen finder formaalstjenligt.
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Ved overordentlige Valg fastsætter Biskoppen Tiden for Valfjel og Keglerne íor 
dels Bekendtgorelse.

9 Valgrel udiives ved personligt Mode. Valget er skriftligt og hemmeligt og fore
lages uden forudgaaende Forhandling eíter Reglerne íor Forholdstalsvalg.

Afstemningen sker i Henhold til Kandidatlisler, paa hvilke bestemte PeTsoncr 
bringes i Forslug. En Liste kan indeholde Navne paa Kandidater i indtil del Anlal 
af Medlemmer, der skal vælges, og skal desuden indeholde el tilsvarende Anlal 
Navne paa Stedfortrædere, jfr . § 12, Uden vedkommendes Samtykke, sotn maa 
foreligge skriftligt, maa inlet Navn opfores paa en Kandidatlisle. Kandidatlisterne 
skal være underskrevet aí mindst 3 og hojst 9 Vælgere.

Ministeriet meddeler nærmere Regler for Valgets Forberedelse og Foretagelse 
med Iagttagelse af, a t der mellem Udlobet af Fristen íor Kandidatli-ters Indgivelse 
og disses Bekendtgorelse bliver mindst 2 Dage, i hvilke der af Forslagsstillerne 
kan foretages Forundringer i de indgivne Lisler pau Foranledning enlen af For
slagsstillerne selv eller af Valgbestyrel-en, naar denne erklærer en Liste helt eller 
delvis ugydrg eller mangelfuld, a l Kandidatlisterne bekendlgores mindst 2 Dage 
fíir Valget, a t saafremt der inden Udlobel af Fristen for Kandidatlisternes Ind
givelse kun er indleveret een gyldig Kandidatlisle, erklæres de paa denne Liste 
opfiirle Kandidater og Suppleanter for valgle uden Afstemning, a t ingen ved at 
vælges som Suppleant paa en Liste afskæres íra al vælges som Medlem pau cn 
anden Liste,

En kort Beretning om Valget indforer i Menighedsraadels Forhandlingsbog og 
underskrhes af Valgbestyrelsen, En Udskrift áf Forhandlingsbogen sendes snu
rest af Valgbestyrelsens Formand gennem Provsten til Biskoppen.

Klager o\er Valgets Gyldighed =endes inden 8 Dage efler Valget ti! Provsten, 
der efter aL have indhentet Valgbestyrelsens Erklæring liLtiller Biskoppen Sagen 
lil Afgorelse, Biskoppens Afgorelse kan saavel af Valgbestyrelsen som af Klage
ren indankes for Ministeriet.

10 Forer Valgel ikke lil Dannelse af et fuldtalligt Menighedsraad, eller finder 
der i en Menighedsraadskreds inlet Valg Sted. udskrives Udfyldningsvalg eller 
hell nyi Valg. Vælges der heller ikke ved delte Valg el fuldtalligt Menighedsraad, 
dannes Raudet af de Medlemmer, der er valgt, i Forbindelse med de selvskrevne 
Medlemmer. Er slet ingen Medlemmer val"t, mister Menigheden sin Indstillings
ret ved Præslevalg. Menighedsraadels ovrige Hverv overtages aí de selvskrevne 
Medlemmer, der kan antage lonnct Medhjælp til Hvervels Udforelse.

11 Flytter cl Medlem i Lobet uf Valgperioden ud af Menighedsraadskrcdsen. 
skal delte ikke gore det nbdvendigl for ham al udtræde af Menighedsraadel, hvis 
dette dnsker, at han beholder =it Sæde i samme,

Naar et Medlem ellers i Lobel uf Valgperioden finsker al udlræde uf Menig- 
hedsraadet, skal hun hertil have Ruadets Samlykke.

Sporpsmaal om at udelukke el Medlem af Menighedsraadel afgores af Raadet 
selv. meti Afgorelsen kun indankes for Biskoppen, Udelukkelse kan kun finde Sted. 
naar vedkommende ikke længere opfylder Betingelserne for at have Sæde i Rua
del eller vedholdende nægter at opfylde sine Pligter som Medlem af Raadet.

12 Dc paa en Liste opforle Stedforlrædere betragtes som personlige Stedfortræ
dere for dc valgte Medlemmer i tilsvarende Rækkefølge,

En Stedfortræder tager Sæde i Menighedsraadel. naur el Medlem dór eller ud- 
iræder af Raadet. Ligeledes tilkaldes en Sledfortræder efter Menighedsraadels Be- 
slemmelse. naar et Medlem i længere Tid er forhindret.

Findes der ved et Medlems Afgang eller Forfald ingen Stedfortræder li! at ind
træde i hans Plads, afgor Biskoppen efler indhentet Erklæring fra de tilbage
blevne Medlemmer uf Raadet, om Besættelsen af den ledige Plads kan opsættes 
til naute almindelige Valg. Dog skal Udfyldningsvalg finde Sled, hvis Raadels 
Antal af valgte Medlemmer er gaaet ned under Halvdelen, medmindre Ministe
riet samtykker i, at det undlades.
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13 Udgifter i Anledning af Valg til Memghedsraad sauvel som Haadets egne 
Udgifter lil Lokale, Papir og Porto, til Rejr-er n Anledning aí Præ levalf* samt andre 
Udgifler, som del Raadet paahvilende Hverv medforer, udredes af vedkommende 
Kirkes særlige Kasse. Har den særlige Kirkekas^e ikke Midler til at udrede Be- 
lobet, tilvejebringes delle ved Ligning efler de for Lignint; af Underskud ved Kir
kens Drift gældende Regler.
Ajsnit 11.

14 Fiirsle Gang efter Valg sammenkaldes Menigheds raad et af den for*l valgle 
inden Udlobel af 8 Dage.

Forinden et valgl Medlem fórste Gang tager Sæde i el Menighed sraad, afgiver 
han i et Men i ghed sraadsmóde en skriftlig Erklæring paa Æ re og Samvittighed om 
at ville udfore det ham betroede H\erv i Tro kab mod den danske evangelisk
lutherske Folkekirke, saa at den kan byde gode Vilkaar for den krktne Menig
heds Liv og Vækst.

Naar den i Stk. 2 omhandlede Erklæring er afgivet, vælger Menighedsraadet 
sin Formand og IVæslíormand, hvorom Meddelelse sendes Biskoppen gennem Prov
sten. Formand og Næstformand vælges for el Aar ad Gangen, Et Medlem er kun 
pligtig at modtage Valg til Formand i indtil 4  Aar og kan, naar han har funge
ret som Formand i mindst 1 Aar, kræ ie sig fritaget for Hvervet i et lige saa 
langt Tidsrum.

Simdagen efter del fórste Mode kundgores fra Prædikestolen eller Kordoren, 
hvem der efter al være valgl li) Medlemmer af Menighedsraadet har taget Sæde 
• samme og hvem der er valgt lil Menighedsraadet- Formand.

15 Menighedsraadets Formand sammenkalder Raadet, naar han derlil finder An
ledning, eller naar det begæres af Sognepræsten (Sognedislrikupræslen) eller af 
mindst en Tredi ed el af R aadels Medlemmer.

Menighedsraadets Beslutninger faltes i Moder. Raadet er kun beslutningsdyg
tigt, naar mindsl Hak delen af Medlemmerne er til Stede. Øvrige Bestemmelser 
om Forretningsgangen fastsættes af Raadet selv. 1 Tvivlstilfælde kan Sporgsmaal 
om Forretningsgangen forelægges Biskoppen.

Menighedsraadets Forhandlinger indfores i en ‘-ærlig derlil indreltet, af Prov
sten autoriseret Forhandlingsbog. Den fremlægges ved kirkesyn og Visilatser,

lfi Menighedsraadene i el Pastoral skal samles til fælles Moder, naar Sogne
præsten eller Formanden for el af Raadene finder det formuaUljenligt, eller naar 
Flertallet i et Raad eller mindsl en Trediedel af fnerl nf Raadene begærer det. 
Formanden i Hovedsognels Menighedsraad leder disse Moder, jfr . ogsaa § 32.

17 Ved Valg af nyt Menighedsraad vedbliver det gamle Menighedsraad at be- 
staa, til det nye er traadt Í Virksomhed, jfr . § 1 1 .

Afsnit IH.
18 Menighedsraadet \aretager Menigheijsraadskred*ens Tarv efler de derom gæl

dende Bestemmelser.
19 Menighedsraadet udgor .Bedyrelsen for selvejende Kirker.
1‘or de Kirker paa Landet, som ikke ejer sir: selv, nedsætter Menighedsraadet 

et staaeride Udvalg, bestaaende af Sognepræsten og to af dets valgle Medlem
mer, til Varelagelse af Menighedens Interesser med Hensyn til Kirken, Kirkegaur« 
den m. rn. Delte Udvalg skal have Lejlighed lil at udtale sig om alle storre Ar
bejder, der udfores ved Kirken eller Kirkegaarden. og har Ret til gennem Me 
nighedsraadet at hern ende sig til Overtilsynet i Kirkens Anliggender.

20 Fra og med fiirsle Ledighed i Kirkebeljentstillinger efter denne Lovs Ikrafí 
Iræden tilkommer det Menighedsraadet, hvor Beskikkelsen af Kirkebetjentene lil 
falder del, med Amls og Provstis StadfæsteLe at lage Beslutning om, hvorledes 
Kirkebetj en tforholdene fremtidig skal ordnes, hvem Forretningerne skal overdra 
ges lil, og hvilke Honorarer der skal gives,

I særlige Tilfælde \il Kirkeministeren efler at ha\e indhenlel Erklærín" fra
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Menighedsraadet kunne frilage en Lærer, der ved denne Lovs Ikrafttræden til
lige er Kirkebetjent, fra hans Hverv som saadan.

21 Menighedsraadet lager Del i Bestyrelsen af de til Præsteembedet henloglc 
faste Ejendomme efler de herom gældende Regler.

22 Menighedsraadet tager Del i Bestyrelsen af Sognels kirkelige Midler i del 
Omfang, hvori delle er hjemlei ved de herom faslsatle særlige Regler.

23 Menighedsraadet tager, efler ul Sagen har været forhandlet paa cl Menig
hedsmode, Beslutning om: ,

a) hvorvidt Konfirmation kun skal afholdes een Gang aarlig, samt om andre 
Konfirmationer vedrorende Forhold, som ved kongelig Anordning er eller maatte 
blive henlagt til Menighedsraadets Afgorelse,

b) Indforelse af nye autoriserede Salmeboger og Salmebogslillæg.1) Raadet sor
ger for, al et passende Antal Salmeboger er til Raadighed i Kirken,

c) Benyttelse af Særkalke ved Altergang,
d)2) Benyttelse af Færosk eller af Dansk ved Gudstjenester og kirkelige Hand

linger efter folgende Regler:
1. Det fastsættes, om og i hvilket Omfang Prædiken ved Hojmessegudstjenesle 

skal holdes paa Færosk.
2. Det fastsættes endvidere, om og i hvilkel Omfang færosk Prædiken skal oplæ

ses ved Mcssefaldsgudstjeneste.
3. Færosk eller dansk Ritual og færoske eller danske Salmer kan benyttes ved 

Gudstjeneste og kirkelige Handlinger, uanset hvilket Sprog der benyttes lil 
Prædiken.

I. Ti! Ordningen ved Hojmessegudsljeneste kræves aflid Sognepræstens Tilslutning. 
Det samme gælder for ktrkelige Handlinger, der udfores af Sognepræsten uden 
for Hojmessegudstjenesten.

5. Færoske Ritualer og Salmer skal være autoriserede af Biskoppen.11)
24 Menighedsraadets Samtykke kræves til, at der a) ved Gudstjenester eller 

kirkelige Handlinger af nogen af Kirkens Præster anvendes en anden autoriseret 
Liturgi eller andre autoriserede Ritualer end de hidtil i Menigheden brugte, b) ved 
de almindelige Gudstjenster af nogen of Kirkens Præster anvendes andre auto
riserede Prædikelekster end de, der hidtil har værel brugt i Menigheden, c) ved 
Konfirmandundervisningen indfores nye autoriserede Hjælpemidler, d) ved Reli
gionsundervisningen i Folkeskolen indfores nye autoriserede Hjælpemidler. De un
der a) og b) omhandlede Sager skal være forhandlet paa et Menighedsmode, for
inden Menighedsraadet træffer sin Afgorelse. Menighedsraadels Samtykke udkræ
ves ligeledes til e) Forandringer i Tiden for Gudstjenesten, f) Foretagelse af Ind
samlinger ved de Taste Gudstjenester efter de herom gældende Regler.

25 Ønsker et Menighedsraad efler Aflale med nogen af Kirkens Præsler, og 
efter at Sagen har været gjorl lil Genstand for Forhandling paa et Menigheds
mode. at der ved de aí den paagæidende Præst ledede Gudstjenester skal benyt
tes andre end de autoriserede Salmeboger og Salmebogstillæg eller foretages mindre 
Ændringer i Liturgi og Ritualer, maa Biskoppens Tilladelse herlil indhentes. T il
ladelsen kan for Salmebitgernes Vedkommende kun ghes paa det i § 23 b nævnte 
Vilkaar.

26 Menighedsraadet. har Ret lil, ogsaa uden at Anledning dertil er givet det 
fra de kirkelige Myndigheders Side. ot lage Sager og Forhold, der vedrórer Sogne
menigheden. under Overvejelse og henvende sig derom lil Biskoppen eller Mini
steriet.

Præslen er i sin Embedsvirksomhed, herunder den private Sjælesorg, uafhæn
gig af Menighedsraadet,

i )  J f r .  K . M . S k r . 7. A pril 1924.
s ) Som  asndret ved An, Nr. 157 ní 13. M nrls 1939,
s)  J f r .  K . M . Sk r. 4. O ktlir. 1930.
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27 Til Fremme af Menighedsplejen skal Menighedsraadet forvalle, hvad der ind
kommer í Kirkens Bosser, Faltigtavler og Blok. For Anvendelsen af disse Midler 
snavel som af Legater under Menighedsraadels Bestyrelse og andre Indtægter, 
som Menighedsraadet maatte oppebære, aflægges aarligt Regnskab, Regnskabs- 
aaret er Finansaaret, og Regnskabet fremlægges lil offentligt. Eftersyn i den forste 
Halvdel af Maj Maaned efter foregaaende Bekendtgorelse fra Prædikestolen.

Hvor der i en Menighedsraadskreds findes en organiseret Menighedspleje uden
for Menighedsraadet, kan Menighedsraadet bestemme, at lu ad der indkommer i 
Kirkens Bosser, skal tilfalde denne. Kundgorelse herom sker fra Prædikestolen. En 
Beretning fra den frivillige Menighedspleje vedlægges Menighedsraadets aarlige 
Regnskab,

En Valgmenighed kan ved sine Gudstjenester i Sognekirken have anbragt en 
Bíisse til sin egen fri kirkelige Fattigpleje.

28 Menighedsraadet deltager i Afgorelsen af Sporgsmaal om Kirkens og Kirkegaar- 
dens Brug og i Tilsynet med Kirkers og Kirkegaardes Vedligeholdelse i det Om
fang, som Lovgivningen herom bestemmer.

28 Ved Kirkevisitatser samles Biskop eller Pro\sl med Menighedsraadet eller 
deltes valgte Medlemmer alene til Forhandling, naar det begæres fra en af S i
derne.

30 Menighedsraadet er pligtigt lil al afgive Betænkning og Raad i de Anlig
gender, som af Ministeriel, Biskoppen eller Provsten maatte forelægges det,

Menighedsraadets Betænkning bor navnlig indhentes i alle Tilfælde, hvor der 
foreligger Sporgsmaal uf væsentlig Interesse eller blivende Betydning for Menig« 
hedsruadskredsen.

31 Menighedsmoder afholdes, foruden i de i Loven foreskrevne Tilfælde, naar 
det begæres af den kirkelige Øvrighed, af Menighedsraadets 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 op
tagne Medlemmer af Menigheden. For flere Menighedsraadskredse i samme Pa
storat kan fælles Menighedsmoder afholdes, naar det begæres af et af de paa
gældende Menighedsraad.

Menighedsmoder sammenkaldes for en enkelt Menighedsraadskreds af Menigheds
raadet, for flere Menighedsraadskredfe i samme Pastorat af Hovedsognets Me
nighedsraad.

Menighedsmoderne ledes a( en af Modet selv valgt OrdsLyrer. Deres Beslutninger 
indfores i Menighedsraadels Forhandlingsbog, for fælles Menighedsmoder í Hoved
sognets Forhandlingsbog,

Til Menighedsmoder har alle Medlemmer af Folkekirken indenfor vedkommende 
Kreds Adgang, men kun de, der findes oplaget paa de kirkelige Valglister, er stem
meberettigede i de Anliggender, der i Henhold til Loven er henlagt til Menig
hedsmodets Beslutning eller Betænkning.

Kundgorelse om Menighedsmoders Afholdelse sker ved Gudstjenesterne i de 
paagældende Menighedsrnadtkirker eller paa anden Maade, der sikrer, al et saa 
stort Antai som muligt af Menighedens Medlemmer bliver bekendt med samme. I 
Kundgørelsen angives Forhandlingsemnerne.

Afsnit IV.
32 Menighedsraadene medvirker efter de nedenfor anfbrle Regler ved Besættel

sen af alle faste Præsteembeder,
Hvor en Sognekirke eller Sofrnedistríkts- eller Filialkirke helt eller væsentligt er 

opfort ved Tilskud fra private, har den Privatmand, det Udvalg eller den For
ening, paa hvis Foranstaltning Kirken er opfort, Indstillingsret til Præsteembe
derne ved Kirken forste Gang, de skal besætles. Indstillingen kan ske uden Op
slag af Embedet.

Ved de Embedsbesæltel.ser, hvor Menighedsraad ikke medvirker, indhentes Bi
skoppens Erklæring, fórend Indstilling giires lil Kongen.
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Med Hensyn Lil Præsteembederne ved Anstaller og Sliflelser saavel som for sær
lige Klasser aí Personer, íor hvilke der ikke er oprellet Menighedsraad, har det 
sit Forblivende ved den hidtidige Besættelscsmaade.

33 Naar et Embede, ved hvis Besættelse Menighedsraadet har tiet ti) at med
virke, er bievet ledigt, sender Ministeriet snaresl muligt efter Anstigningsfrislens 
l  dlob al)e de indkomne Ansogninger ti! vedkommende Biskop, Biskoppen sender 
snaresl muligt gennem Provslen Ansognirigcrnc lil Formanden Tor Menighedsraa- 
del eller, hvis Sagen angaar flere Menighedsraad, lil F-ormanden for Hovedsog- 
nelí eller Hovedkirkens Menighedsraad, som derefter snarest giver de vedkom
mende Adgang lil at gennemgaa Ansogningerne. Ved Ansógningernes Fremsen
delse træffer Provslen paa Biskoppens Vegne Foranstaltning lil et Mode af Paslo- 
ralels Menighedsraad mindst 3 og hojst I- Uger, efler at Ansøgningerne er kom
met Formanden i Hænde. Provslen pua Biskoppens Vegne kan dog paa Menig- 
hedvraadels Begæring indrðmme Ændringer i disse Frister.

34 Ved del af Provsten berammede Miidc, der ledes af ham paa Biskoppens 
Vegne, gennemgaas Ansogningerne, men Indstillingen til Minisleriel foretages i 
el senere Mode af Menighedsraadet alene, der dog skal afholdes inden 18 Timer 
efter del forste Modes Slutning. Afstemningen om, hvem der onskes indstillet, 
oft i hvilken Orden de skal indstilles, sker paa folgende Maade:

Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og der maa kun skrives een Kandidats 
Navn paa hver Stemmeseddel. Stemmeberettigede er kun de valgle Medlemmer af 
Menighedsraadet.

Hvis der ved forste Afstemning falder Slemmer paa tre eller fiere Kandidater, 
indstilles allid de tre, som har flest Stemmer. Er dette paa Crund af Stemmelig
hed ikke afgjorl, medtages i Indstillingen alle de, som ved deres Stemmetal har Ad
komst til de tre forste Pladser.

Ved særskilt Afstemning fastsættes den Orden, hvori de saaledes udpegede Kan
didater opfores paa Indstillingslisten, dog saaledes, al den, der allerede ved forste 
Afstemning har fnaet over Halvdelen af Stemmerne, derved altid er indstillet som 
Nr. 1.

Er der ved fíirsle Afstemning faldel Stemmer paa færre end 3, indstilles den 
eller de, paa hvilke Stemmerne er faldet, paa samme Maade, medens ny Afstem
ning foretages om, hvem der yderligere skal indstilles.

35 Ved Slulningen af de i § 3-1 ommeldle Moder underskrives Forhandlings- 
bogen af alle Deltagerne i Moderne, Umiddelbart efter det Modes Slutning, hvori 
Afstemningen har fundet Sled, tiJstilles Sagens Akter tilligemed en Udskrift af 
Forhandling5bogen snarest muligt Biskoppen gennem Provslen,

36 Naar Ministeriet har modtaget Modets Indslilling med Biskoppens Erklæring, 
har det frit Valg med Hensyn ti), hvem af de indstillede det efter det foreliggende 
vil bringe í Forslag ved Embedets Besættelse, dog at en Ansóger, der ved fíirsle 
Afslemning har faaet alle de afgivne Stemmer, uf Ministeriet skal indstilles til 
at modtage kongelig Udnævnelse eiler for faste Hjælpepræsters Vedkommende hu\c 
Ansættelsesbrevet udfærdiget i Ministeriel.

Ved Besættelse af Embeder ved Kirker med ílere Præsler skal Ministeriel ved 
Indslilling til Kongen tage lilborligl Hensyn lil Mindretallene i Menighedskred
sen.

37 Uanset foranstaaende Bestemmelser kan et Paslorals Menighedsraad, naar 
det mener, al der i Menigheden er el udbredt Ønske om at faa en beslemt Mand 
beskikket til Præst,inden 3 Uger, efler at Embedet er npslaaet ledigt, gennem Bi
skoppen andrage Ministeriel herom. Desuden skol el Andragende om at faa en 
beslemt Mand beskikket til Præsi indsendes af Menighedsraadet lil Ministeriel, 
naar der fra 25 pCt af de paa den kirkelige Valgliste opforte Medlemmer sker 
skrifllig Henvendelse herom. Finder Minisleriel, at der inlel er ti! Hinder for. 
at vedkommende beskikkes, anmoder det Biskoppen om at foranledige, at der sna* 
rest sammenkaldes et Menighedsmode for hele Pastoratet, paa hvilket Sporgsmaa-
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let om paagældendes Beskikkelse sælles til Afslemning. Módel ledes af Biskoppen 
eller Provsten pna hans Vegne, og Afstemningen er skriftlig og hemmelig. Om Mo
del og Afstemningens Udfald indsender Modets Leder Beretning ti] Ministeriel, 
der —  hvis 2/3 af de paa Menighedsmodet afgivne Stemmer slutter sig til det ud
talte Ønske —  cr berettiget til at indstille den paagældende lil Udnævnelse af 
Kongen eller for fasle Hjælpepræsters Vedkommende meddele ham Ansættelses
brev.

38 Naar mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer med egen Husstand 
af de kirkelig stemmeberettigede i eL Pastorat fremsætter Begæring om, al en Mand 
ansættes som Andenpræst i Pastoratet, og godtgor, at den paagældende opfylder 
Betingelserne for al blive Præst i Folkekirken og er villig lil al modtage saadan 
Ansættelse samt har erklæret sig enig i den Liin, der af den nævnte Kreds ydes 
ham, og tillige godtgor. at denne Lon er sikret ham for mindst 5 Aar, kan Mini
steriel indslille den paagældende til at anerkendes som Andenpræsl i vedkommende 
Pastoral. Saadan Ansættelse af en Andenpræst bor som Begel ikke finde Sted 
i del forsle Aor efter en ny Præsteansællelse i Pastoratel. Andenpræsten er med 
Hensyn lil det kirkelige Arbejde i Pasloralel og i sil Forhold lil Sognepræsien 
ligestillet med en residerende Kapellan. Ministeriet fastsætter Regulalhet for Ar
bejdsforholdet mellem ham og Sognepræsten paa Grundlag af el af Biskoppen 
efter Samraud med de paagældende Præster og Menigbedsraadet udarbejdet 
Forslag.

Angaaende den Kirkens Betjente paahvilende Pligt ti! al forrette Tjeneste i de 
i Stk. 1 omhandlede Gudstjenester og kirkelige Handlinger kommer de i Lov om 
Sognebaandslosning og Kirkers Brug § 21 herom indeholdte Kegler lil Anvendelse,

Afsnit V.
39 Fru denne Lovs Ikrafttræden ophæves Anordning af 13. December 1912, 

hvorved Lov af 10. Maj 1912 om Menighedsraad sætles i Kraft paa Færoerne. 
Valg af Menighedsraad efter nærværende Lovs Afsnit I, finder fiirste Gang Sted 
i November 1925.

21. Jan. —  ANORDN. (NR. 19), HVORVED LOV OM SOGNEBAANDSLØS- 
N1NG OC BRUGEN AF KIRKERN E AF 30. JUNI 1922, SAALEDES SOM 
DENNE ER Æ N DRET VED LOV NR. 111 AF 29. MARTS 192-1, SÆ T T E S 1 
KRA FT PAA FÆRØERNE. I Henhold til den Regeringen ved Lov om Sogne
baandslosning og Brugen af Kirkerne af 30. Juni 1922 § 25 givne Bemyndigelse 
sættes herved bemeldte Lov saaledes som denne er ændret ved Lov Nr. 111 af
29. Marts 1924 i Kraft paa Færoerne med de Ændringer, der er befundne nod- 
vendige af Hensyn lil de særlige Forhold paa disse Øer, saalydende:

I. Sognebaandslosning,
1 Ethvert Medlem af Folkekirken har sin Præst i Sognemenigheden paa det Sled, 

hvor han bor, medmindre han er henvist lil eller efter de nedenfor fastsatte 
Regler hnr sluttet sig til cn anden folkekirkelig Menighed.

Er der i Sognemenigheden ansat flere faste Præster end Sognepræsien (resi
derende Kapellaner, Andenpræster og Kaldskapellaner eller fasle H jælpepræster, til 
hvem Betjeningen af et Sogn eller Distrikt væsentlig er overdraget), har elhvert at 
Sognemenighedens Medlemmer Rel til at slulle sig til livetn af disse, han onsker,

1 iivrigl kan de' íor samme Menighed ((Menigheder) ansatte Præsler med 
Menighedsruadets Tilslulning og Biskoppens Sarnlykke dele det eller de dem  
betroede Sogne i Distrikler saaledes, at hver af Præsterne bliver pligtig at betjene 
de til Folkekirken horende Beboere i Distriklel, for saa vidt de ikke slulter sig til 
Præslen for det andet Distrit. Saadan Dislriktsdeling skul finde Sted, hvor der i 
el Sogn paa over 10 000 Indbyggere er ansal baade Sognepræst og residerende 
Kapellan eller Kaldsknpellan. Kirkeministeriet fastsætter i saa Fuld efter Indstilling 
af Menighedsrnadet Grænserne for Ðilriklernc samt disses Fordeling mellem Præ
sterne. Biskoppen falætter, ligelede efler Indstilling fra Menighedsraadet, de nær
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mere Regler lo r Embed forholdet mellem Præslerne Gudstjenesternes *aa vidl 
muligt ligelige Fordeling imellem dem,

En af Biskoppen eller Ministeriel godkendt Distriklídeling skal inden dens 
Ikrafttræden kundgóres fra Prædikestolen lo Sondagc efter hinanden saavel som ved 
Opslag eller paa anden i Men i "heden for kirkelige Bekendlgórel er sædvanlig 
Maade.

2 Ingen Præ^t i Folkekirken er pligtig at udfore kirkelige Handlinger for Per 
soner, der ikke er Medlemmer af hans Menighed.

Personer, der ikke er Medlemmer af Menigheden, kan dog, naar Præsten er 
villig dertil, faa kirkelige Handlinger, herunder Hjemmednab, udfort af ham 
uden at Samtykke fra vedkommendes egen Præst dertil udkræves.

Den Præst, der har udfort en kirkelig Handling for nogen, der ikke er Medlem 
af hans Menighed, skal gore Anmelde! e derom lil vedkommende Menighedsmedlem - 
Præst. De nærmere Regler om Tilførslerne ti! Kirkebo"erne fastsættes af Kirke
ministeriet.

3 Ethvert Medlem af Folkekirken har Ret til ved Sof'nebaandslosning efler de 
nedenfor foreskrevne Regler at slutte sig lil en anden Præst end Sognets eller den 
Menigheds Præst, til hvilken han ifolge Lovgivningen er henvist.

De Præsler, til hvem der kan liises Sognebaand, er, foruden de i Sognemenig
hederne ansalle faste Præster (jfr. § 1 ), de Præster, der er ansat ved Stiftelser, i 
hvis Kirker, der holdes offenllig Gudstjeneste, samt Valgmenighedspræster.

En Sognebaandslosninp kan omfatte Mand og Hustru saml hjemmeværende Born 
linder 18 Aar eller andre Personer af samme Alder henhorende til samme Husstand. 
For Hustruens saavel som for Borns og andre lil Husstanden horende mindre 
aarige Personers Vedkommende, naar de er over 15 Aar kræves d o T paagældende? 
Samtykke.

Ingen Præsi er pligtig at modtage Sognebaandslosere, men modtager han dem, 
er han baade med Hensyn til kirkelige Handlingers Udforelse og med Hensyn til 
Sjælesorg stillet ganske paa samme Maade overfor Sognebaandsloaeren som over
for sin egen Menigheds Medlemmer.

4 Sognebaandslósning sker ved Anmeldelse til Provslen i det Provsti hvor Sogne 
baandslbi-eren er bosat. Anmeldelsen skul indeholde en Angivelse af de Personer, 
livem Sognebaandslosningen omfaller, samt en Erklaíring fra den Præst, til hvem 
Sognebaandel bnskes lost, om, al han er villig lil at modtage paagældende som 
Sognebaandslosere.

Provsten lader Anmeldelsen gaa videre til den Præst, fra hvem der cr lisst Sogne 
baand. Sognebaandsloaeren er berettiget ti! af Provslen al forlange en Attest for den 
modtagne Anmeldelse.

Enhver Præst er pliglig lil at fore en Protokol over Sognebaandslosere fra o" 
lil ham.

5 Den Præst, til hvem der er lóst Sosrnebaand, har Ansvaret for de kirkelige 
Handlinger, som han udforer for Sognebaandsloseren. Hvor Fódselsanmeldelse skal 
gores til Kirkebogen, ^kal den ske paa del Sted, hvor Barnet er fodt, og del paa
hviler Præsten paa dette Sted at paase. at den Forældrene i Henhold til Lov af I. 
Marts 1857 § 2 paahvilende Forpligtelse til inden et Aar efter Barnels Fodsel for 
Sognets Præst og Kirkebetjent at opgive Barnels Navn iagttages.

Kirkeministeriet fastsætter i ovrigl de fornodne Regler for Anmeldelse til Kirke 
bogerne af de af So^nebaandslosernes Præst for dLse udforte kirkelige Handlinger, 
saavel íom for Afgivelsen aí statistiske Indberetninger m. m., navnlig ogsaa med 
Hensyn til, hvilke Anmelde!;er lil Hjem^ognets Kirkeboger del skal paahvile Sogne 
baandsloí-eren selv at gore, og hvilke der skal foretages af Sognebaandsloaeren 
Præst.

Forsommelse af de foreskrevne Anmelde!-er straffes efter Kirkeministeriets nær
mere Beklemmelse med Boder fra 2 lil 10 Kr, Boderne tilfalder den kirkelige Fallip- 
pleje under Meniuhed ruadels Bestyrelse i det Sogn, hvor Sognebaandsloseren bor.
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6 Om Ophor af Sognebaandslosning sker Anmeldele til Provsten og fra denne 
til de vedkommende Præsler, der herom gor Tilíornel lil den i § I  ommeldte Pro
tokol.. Anmeldelsen kan ske under eet for samtlige de i § 3, 3die Stykke, under 
eet tilmeldte Sognebaandslosere eller af hver af disse for sig, íorsaavidt Bórn under 
15 Aar angaar dog kun med Forældrenes Samtykke.

Endvidere bortfalder Sognebaandslosning, naar den Præst, tií hvem der er lost 
Sognebaand, forflyttes, afskediges eller dor. En Sognebaandsloser kan dog i disse Til
fælde ud^ælle Afgorelsen af, hvorvidt han vil \ende tilbage til sin Sognemenighed, 
indtil der er kaldet en ny Præst for den Menighed, til hvis Pra:st han ved Sogne- 
baand^losning havde sluttet sig.

Flytter en Sognebaandsloser Lil et andet Sogn, men han imsker at fortsætte med 
Sognebaandsliisníngen, skal Anmeldelse herom 'ke til Sognepræsten paa det tilflyt
tede Sted gennem dette Steds Provst, Dette gælder ogsaa for hver af de i Henhold 
ti! § 3, 3die Stykke, under eet anmeldte Sognebaandslosere.

11. k irkernes BcnyUctse a j Folkekirkens Præster og dens Menigheder.
7 Sognepræster, residerende Kapellaner og Andenpræster har Ret til lige saa 

\el paa Sognedage som paa Son- og Helligdage at bruge de Kirker, ved hvilke de 
er ansat, til Gudstjeneste i sædvanlig Form, ti! kirkelige Handlinger og lil gudelige 
Forsamlinger. Hvor flere Præ?ter er ansat ved den samme Kirke, fastsættes de 
nærmere Regler herom om fonódenl af Biskoppen efter indhentet Erklæring fra 
Menighedsraadel.

Kaldskapellaner og Hjælpepræster har, naar Regulativer for deres Stilling ikke 
giver dem nogen særlig Adgang, kun denne Ret efter foregaaende Aftale med Sogne- 
præslen.

8 Sognepræsten, den residerende Kapellan og Andenpræsten har Ret til al til
stede andre Præster i Folkekirken at bruge de Kirker, ved hvilke han er ansat, i 
de samme Tilfælde, hvori Retten lil at bruge Kirkerne tilkommer ham selv.

Ligeledes kan Sognepræsten, den residerende Kapelian og Andenpræsien tilstede 
ikke præslevíede, der efter de hidtil gældende Regler har Adgang til Prædikestolen, 
at bruge de paagældende Kirker til Prædiken og KatekisaLion.

Andre ikke præsleviede kan med Tilladelse af en af de fornævnte Præster og 
under dennes Ansvar eller aí vedkommende Menighedsraad i Præstens Forfald og 
under Menighedsraadels Ansvar tale i Kirken íra Kordoren udenfor de sædvanlige 
Gudstjenester. Hvis Menighedsraadel modsætter sig, at en Person taler i Kirken, 
skal Præslen dog ikke kunne give Tilladelse dertil. Ejheller skal Menighedsraadel 
hvis Præslen har nægtel at give en Person Tilladelsen, under Præslens Forfald kunne 
Lillade denne Person at tale i Kirken.

Naar den kirkelige Betjening af et af ílere Sogne elier Sognedistrikter bestaaende 
Pastorat er ordnet saaledes, at Betjeningen uf et enkelt Sogn eller Disirikt væsentlig 
er overdraget til en residerende Kapellan, Kaldskapellun eller fast Hjælpepræst, har 
han paa lignende Maade Rel til at give andre Adgang til at bruge vedkommende 
Sogne- eller Distriktskirke.

9 Dersom een eller flere af et Sogns eller Sognedistríkts til Folkekirken horende 
Beboere begærer, ai der gives en anden Præst i Folkekirken end den eller de ved 
Kirken ansatte Lejlighed til at benylte Kirken i noget af de i & 7, 1ste Slk., nævnle 
Øjemed, og Sognepræsten eller Præsten ved Distriklskirken, jfr. § 8, 1de Slykke, 
samtykker deri, er Berettigelsen derved tilvejebragt. Den vedkommende Præsis Sam
lykke maa soges, hver Gang Kirken onskes benyttet paa fornævnte Maade. Næg- 
ler den vedkommende Præst sit Samtykke, kan Sagen forelægges Biskoppen eller 
Kirkeministeriet til Afgorelse. Kan i enkelte Tilfælde vedkommende Præsts Sam
lykke ikke indhentes, kan den her omhandlede Tilladelse gives af vedkommende 
Menighedsraad, der dereíter indberetter Sagen lil Præsten,

Saadant Samtykke kræves dog ikke lil Benyttelse af Sogne- eller Distriklskirken 
lil Udforelse af kirkelige Handlinger ved udensogns Præst i de ovenfor i § 2 
ommeldle Tilfælde. Anmeldelse om, af 'hvilken Præst den kirkelige Handling on-
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skes udfort, skal ske mindst 24 Timer forud ti! Sognepræsten eller Dislriktspræsten, 
med hvem Aftale maa træffes om Tiden for Handlingens Udforelse, Adgang til 
Brugen af Kirken lil den af Anmelderen opgivne Tid kan kun naigles, saafremt 
Kirken lil den berammede Tid allerede er bestemt til andet Brug,

10 Mindst 5 Furniliefædre. Enker og andre Personer ined egen Husstand af el 
Sogns eller Sognedistrikts til Folkekirken horende Beboere, der er Medlemmer af 
Sognemenigheden eller Sognedistriklsmenigheden, kan begære Kirken overladt til 
Prædiken og Katekisation eller Skriftemaal og Ailergang ved en anden Præst i 
Folkekirken end den eller de ved Kirken ansatte. Aftale om Kirkens Benyttelse 
maa i delte Tilfælde ske med vedkommende Kirkebetjent mindsl 21  Timer forud. 
Adgang til Brugen af Kirken kan ikke nægtes, medmindre den lil den berammede 
Tid allerede er bestemt til andel Hrug.

11 Den i Henhold til de foregaaende Paragraffer Sognets Præsier eller dels Be
boere givne Hel til al fua Kirken overladt til Brug for andre end Sognels Præster 
skal ogsaa gælde med Hensyn til Adgang íor en Præsi ved en evangelisk-luthersk 
Menighed udenfor Higet eller en herfra udsendt. Missionær, der har modtaget Præ
stevielse i Folkekirken, lil at holde Gudsljeneste og i Forbindelse hermed at ud
fore Daab og forrette Altergang. Tilladelsen skal i disse Tilfælde for de forstnævntes 
Vedkommende vu:re afhængig af, al Biskoppen efter de Oplysninger, der forelægges 
ham oin vedkommende udenlandske Menigheds Lære og Hilus skonner, at der 
ikke kan være noget til Hinder herfor. Tilladelsen kan naar som helst lilbageluges 
af Biskoppen. Riskoppens Tilladelse kræves ikke for Præster i den islandske, den 
norske eller den svenske Kirke,

12 De til Folkekirken horende Beboere aí el Sogn eller Sognedislrikt, der har 
losl Sognebaand eller er Medlemmer af en Valgmenighed, hor Ret lil at lude den 
Præst, lil hvem de har sluttet sig, pra;dike i Sogne- eller Distriklskirken saavel 
som lil at lade ham udfore kirkelige Handlinger for den i Kirken eller paa Kirke* 
gaarden. Om Tiden for saadan Brug uf Kirken maa der forud ske Aftale med 
vedkommende Kirkebetjent, mindst 21 Timer forud. Sognehnandslosernes Præst 
ska! være beretlígel lil ved samme Lejlighed ikke blot nt toge Sognebaondslosere 
til ham fra andre Sogne lil Allers, men ogsaa til al udfore andre kirkelige Hand
linger for dem, naar detle kan ske i umiddelbar Forbindelse med den af hum af
holdte Gudstjeneste.

Naar mindst 10 af en Sognemenigheds eller Sognedistriktsmenigheds Medlemmer 
til Biskoppen har indgivet Begæring om Brugen af Kirken for en af dem dannel 
Valgmenighed, og Betingelserne derfor efter Lm om Valgmenigheder of 15. Maj 
1903 § 5, 2det Slykke, er lil Siede, faslsælter Biskoppen efler indhentel Erklæring 
fra Menighedsraadet et Regulativ for Kirkens Benyttelse of Valgmenigheden.

Den Merudgift til Kirkens Opvarmning, Belysning og Rengiiring m. m., som for- 
aarsages ved Valgmenighedens Brug aí Kirken, godtgiires denne af Valgmenigheden 
med et Vederlag, som 'fastsættes af Kirkens Overtilsyn efter Forhandling med Me
nighedsraadet og Valgmenighedens Bestyrelse. Overtilsynets Afgorelse kan indan
kes for Kirkeministeriet. Det Belob, 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 § 01, 5te Slykke, hjemlede Fradragsret.

13 Til Kirkens Benyttelse lil en Gudstjeneste, der væsentlig af\iger fra den almin
delige Form, saavel som lil Benyttelse i kirkelige Foreningers Anliggender, lil Af
holdelse of kirke- og missionshisloriske Foredrug, naar Retaling ikke tages for 
al paahore summe, og deslige, meddeler Menighedsraadet Samtykke, nuar Sognets 
Præst, den residerende Kapellan, Andenpræsien eller Distriktspræsten i et udskilt 
Distrikt selv leder disse Moder, eller de afholdes af udensogns Præst efter en til 
ham derom overensstemmende med Reglerne i § 10 eller § 11 rettel Opfordring. 
I andre Tilfælde, saavel som til Kirkekoncerter meddeler Biskoppen Samtykke efter 
Indslilling fra Menighedsraadet. Biskoppens Afgorelse kan af Menighedsraadel ind
ankes for Ministeriel. Kon Indstilling til Riskoppen ikke ske, kan Tilladelsen, naar
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MenighedsraadcL cinsker denne givel, meddeles af Sognepræsien, den residerende 
Kupellan, Andenpræsien eller Distriktspræsten i el udskilt Distrikl, men lian -kal 
du altid, saa snart ske kan, gore Indberetning herom til Biskoppen.

Tit Afsyngningeu af Salmer og kirkelige Songe og deres Ledsagelse af Orgel 
saavel som lil Udlorelse af kirkelig Musik paa Orgelet kan Menighedsraadet med 
dele Samtykke efter Indstilling fra Sognepræsten eller Dislriktspra;sten, naar der 
ingen Betaling tages for Adgangen til Kirken.

III. Frimenighedernes Adgang til Brugen a j Folkekirkens Kirker.
14 Naar en Sognepræst, en residerende Kapellan, en Andenpræst eiler en Di- 

slriktspræsi for et udskill Sognedistrikt onsker Adgang for en Præst ved en evan- 
gelisk-lulhersk Frimenighed her i Riget Lil al holde GudsLjeneste og til i Forbindelse 
hermed at udfore Duab og forrelle Altergang i kirkerne i hans Pastoral, kan Bi
skoppen meddele Tilladelse hertil, saafremt han efter de fra Frimenighedens Præsi 
modtagne Oplysninger om Frimenighedens Lære og Rilus saavel som efler sil 
kendskab til Frimenighedens Forhold lil Folkekirken t det hele ikke skónner. al 
der er Grund til aL nægte den. Tilladelsen kan naar som helst tilbagetages af 
Biskoppen. Biskoppens AÍgórelse kan indankes for Kirkeministeren.

Naar en saadan Tilladelse af Biskoppen er meddelt en Præst ved en evangelisk
luthersk Frimenighed, har denne Ret til al forrette Begravelse for Medlemmer af 
Folkekirken, ligesom Begravelse af Medlemmer af Frimenigheden kan ske fra Sog
nekirken eller Sognedistriktskírken paa det Sled, hvor jordfæstelsen skal foregaa. 
1 alle Tilfælde, hvor en Frimenighedspræst skal forrette Begravelse, skal de Bevis
ligheder, der udkræves, forinden en Jordfæstelse kan ske, forud for Begravelsen 
forelægges for Sognepræslen eller Sognedislriktspræsten pan Sledct.

15 Saadan Tilladelse kan ogsaa meddeles af Biskoppen, naar Andragende om 
Benyttelse af Sognekirken eller en Sognedislriktskirke i det omhandlede Øjemed 
indgives af mindst 5 af el Sogns eller Sognedistrikts lil Folkekirken horende Fa* 
miliefædre, Enker og andre Personer med egen Husstand. Tilladelsen, der naar 
som helsl kan tilbagelages af Biskoppen, skal anmeldes skrifllig for vedkommende 
Kirkebetjent mindst 24 Timer forud. Adgang til Brugen uf Kirken kan ikke næg
tes, medmindre den Lil den berammede Tid allerede er besLeml lil andet Brug.

IC Naar mindsl 20 Familiefadre, Enker og andre Personer med egen Husstand 
har dannet en evangelisk-lulhersk Frimenighed med egen Præst, og mindst 10 af 
disse er bosat i samme Sogn eller Sognedistrikt, kan de ansiige Biskoppen om at 
fati den derværende Sogne- eller Distriktskirke overladt til fast Brug for Frimenig
heden og dens Præ:sl og har Rel lil denne Brug, saafremt og saa længe Biskoppen 
finder, at Menigheden og dens Præst opfylder Betingelserne i Henholdti! § 11 
for, at der kan meddeles Menighedens Præsi Tilladelse ti) at holde Gudstjeneste 
i Sogne eller Dislriktskirker. Det skal dog tillige være en Betingelse for, at Til
ladelsen kan meddeles eller opretholdes, at Biskoppen efter Forhandling med Me- 
nighedsraadeL skonner, al Frimenighedens Brug a f  Kirken ikke vil iræde hind 
rende i Vejen for de folkekirkelige Menigheders Brug af somme. Skulde der 0111 
sidslnævnte Forhold opstan l  overensstemmelse mellem vedkommende Parler, kon 
Sagen indankes íor Kirkeministeriet,

17 Forinden Frimenighedens Brug af Kirken Iræder i Kraft, skal der af Biskop
pen efter Forhandling med Menighedsraadel være udfærdiget et Reguloliv for K ir
kens Benyttelse, hvori dog de fornodne Ændringer til enhver Tid skal kunne 
foretage?, navnlig som Betingelse for Frimenighedens forlsulte Brug uí Kirken i 
de foran nævnte Tilfælde.

Bestemmelse om, hvilken Uetaling der af Frimenigheden skal ydes saavel for 
Brugen af Kirken som [or dens Opvarmning, Belysning og Rengbring m. m. fasl- 
sælles af Kirkens Overtilsyn efter Forhandling med Menighed raadet og Frimenig
hedens Bestyrelse. Overtilsynels Afgorelse kan indankes for Kirkeministeriet.

18 Ved de Gudsljenesler, der ‘afholdes i Folkekirkens Kirker ved en Præsi for 
en Frimenighed, har denne samme Adgang til at tilstede ikke præsleviede Adgang lil
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aL lale fra Prædikestolen eller Kordoren, som tilkommer Folkekirkens Præsier, 
dog al Frimenighedspræsten selv allid skul være lil Stede og lede Handlingen 
ved disse Lejligheder,

IV, Almindelige Bestemmelser.
19 Adgangen lil Kirken ved de i denne Lov omhandlede Gudsljenesler og kirke

lige Handlinger skal slaa aaben for alle,
20 De i denne Lov omhandlede Gudsljenesler og kirkelige Handiínger skal som 

Regel forretles i del danske og  færoske Sprog eíter folgende Beslemmelser:
I Prædiken ved Gudstjenester udenfor de almindelige Hojmessegudstjencster el

ler ved gudelige Forsamlinger, der afholdes i Kirkerne, skal Benytlelsen af saa
vel dansk som færosk Sprog være tilladt. Brugen uf færoske Salmer og andet til 
saadan Gudstjeneste horende skal være tilladl, naar Autorisation heraf forelig
ger.

Angaaende Brugen af Færosk ved Hojmessegudstjencster og kirkelige Handlin
ger jfr . Lov on> Menighedsraad § 23 .1)

Tilladelse lil Undtagelse herfru kan meddeles af Biskoppen. Saadan Tilladelse 
skul dog ikke være fornoden lil Benyllelse af del islandske, det norske og del 
svenske Sprog i de i § 11 omhandlede Tilfælde.

21 Kirkernes Beijenle er pligtige uden særskilt Vederlag al forrette Tjeneste ved 
alle almindelige Gudstjenester paa Siin- og Helligdage eller andre aarlig tilbage
vendende Lejligheder saavel som ved de særlige Gudstjenester i sædvanlig Fortn, 
der afholdes af Sognets egne Præster. Hvor en Andenpræsl er ansat, er Kirker
nes Beijenle dog ikke pligtige al forrette Tjeneste ved de af Andenpræsten af
holdte særlige Gudstjenester og heller ikke ved de af tiam afholdle almindelige 
Gudstjenester, saafremt hans Ansæltelse hor medforl, al der afholdes flere saa
danne Gudsljenesler end de hidtil sædvanlige.

Ved Cudstjenester, der afholdes af andre Præster end de ovenfor nævnte, samt 
ved gudelige Forsamlinger, kirkelige Moder o. lign., der holdes i Kirken, er Kir
kernes Betjente ikke pligtige at være til Stede.

Kirkernes Betjente er endvidere pliglige uden særskilt Vederlag at forrette Tje 
neste ved alle kirkelige Handlinger uden Forbindelse med Gudstjenesten, som ud
fores i Kirken eller paa Kirkegnarden af Præsierne i det Sogn, i hvilket vedkom
mende Kirkebetjenl er ansat, eller af andre paa deres Vegne. Udenfor disse Til
fælde er Kirkernes Beijenle ikke pligtige at medvirke ved kirkelige Handlinger.

I Tilfælde, hvor Kirkens Betjente ikke er pligtige al medvirke, og disse ikke 
medvirker efler særlig Aftale, kan den Præst, der foreslaar Gudstjenesten eller 
forretter den kirkelige Handling, paa eget Ansvar lade Kirkebetjentens Gerning 
udfore af en anden lil Folkekirken horende Person, som han finder skikket derlil. 
og som han dertil kan formaa.

Tiden for sa:rlige Gudsljenesler og kirkelige Handlinger, \ed hvilke Kirkernes 
Betjente er pliglige at forrette Tjeneste, maa saavidt muligt vælges saaledes, at 
det offentlige Skolevæsens Tjenesle ikke udsæltes for i den Anledning al forsom- 
mes.

Hvad der i denne Paragraf er besleml for Kirkens Beijenle, gælder ogsaa for 
Kirkens Organist og Kantor.

22 Menighedsraadet kan udfærdige en Vedtægt, hvori der faslsæltes Betuling for 
Kirkens eller det lil Kirken horende Ligkapels Benyttelse og for Kirkens Ren- 
goring, Opvarmning, Belysning, Udsmykning m. v. ved særskilte kirkelige Hand
linger, gudelige Forsamlinger o. lign. saavel som for Orgelspil og Kor ved slige 
Lejligheder samt for Benyllelse af Kirkeklokkerne ved Begravelser og Bryllupi>er. I 
Vedlægten kun ogsaa optages Bestemmelse om den Belaling, der skul ydes for 
Kirkens Benyllelse til Kirkekonterier og deslige.

Ved Daabslmndlinger, der udfores i umiddelbar Forbindelse med den almindelige

' )  Æ m lrcl ved An. Nr. 157 nf 13. Marls 1939.
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Gudstjeneste paa Stin- og Helligdage, maa ikke kræves Betaling for Orgelspil, 
For Kirkernes Benyttelse lil gudstjenstlígt 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 Færó Amt og Provsti, for de 
(ivrige Kirkers Vedkommende af Overtilsynet, efter at der forud er afgivet Er
klæring af Færo Amt os Provsti.

Hvor Kirken ikke er selvejende, skal Færo Amt og Provsti, forinden dette stad
fægter Vedtægten eller afgiver Erklærinp til Overtilsynet, forhandle med Kirkens 
E jer eller Ejeren af Kirkens Midler,

SalfT af Bójier, Traktater og lignende samt Indsamling af Penge udover de 
fastsatte Kollekter maa ikke finde Sled i Kirken. Denne Bestemmelse skal dog 
ikke \ære ti! Hinder for, at der i en Kirke efler Menighedsraadets nærmere Be
stemmelse kan iværksættes Indsamling af Penge til Kirkens Kasse.

23 Ved Altergangen skal den udensogns Præst selv medbringe Brod og Vin, 
hvorimod Sognets Kirkebetjent, efter senest Dagen forud meddelt Underretning, 
skal drape Omsorg for. al alt. hvad der i ovrigl er fornodent lil Foretagelse af de 
kirkelige 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 sommeligt og med Orden, naar Stedets 
Præ. t ikke selv er til Stede og leder Handlingen, den Præst, lil hvem Kirken er blevet 
oierladt. Ved gudelige Forsamlinger i Kirken kan den Præst eller det Menigheds
raad, der har Ansvaret, forlange, at ingen maa tage Ordet, som ikke for For
samlingens Afholdelse har faaet hans Samtykke hertil.

Den, hvem Ans\nret puahviler, skal tillige paase og selv bidrage lil, al Kirke
bygningen og dens Tílbehor behandles med Omhu og Forsigtighed.

25 Denne Lovs Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa Kirker i Straffe
anstalter og Arresthuse. For Kirker i Hospitaler og lignende Stiftelser snavel som 
Kapeller, der udgór en Del af en i pri\at E je værende Beboel-esbygning, kommer 
kun §§ 7 og 8 til Anvendelse. Loi om Brugen af Kirkerne af 15. Maj 1903 samt 
Anordning af 13. November 1903 ophæves fra den Dag at regne, da nærværende 
Lov ved kongelig Anordning træder i Kraft paa Færoerne. Ved denne Lovs Ikraft
træden ophæves Lov om Losning af Sognebaandet af k April 1855, Lov of 1. 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 lulherske Frimenigheder lil Brug 
af Folkekirkens Sogne og Distriklskirker af 28, September 1918 og Lov af 3. 
Juni 1919 om Tillæg til Lo\ om Menighedsraad af 10. Maj 1912,

28. Marts —  BEK. (NR. 72) OM ÆNDRING l INSTRI KS FOR ALLE TIL  
PRA K SIS BERETTIGED E JORDEMØDRE. (Indfojet i Instruks af 1. December 
1921).

1. April — LOV FOR FÆ RØERNE (Nr. 90) OM FORBUD MOD FISK ER I 
MED BU1SDSLÆBEVAAD.

I 1) Det er forbudt paa Soterriioriet ved Færoerne at udove Fiskeri med Bund- 
slæbevaad (Traw l),.-) hvortil Skovlevaad ogsaa henregnes.

Overtrædelse heraf straffes med Boder fra 5.000 Kr., der tilfalder Statskassen, 
hvorhos samtlige Fangstredskaber, derunder indbefattet Slæbetrosser, og den om- 
bord\ærende Fangst skal være forbrudt til Fordel for Statskassen. De forbrudte 
Fungstredskaber skal efler Politimesterens nærmere Bestemmelse enlen bortsælges

*) Som  æ ndret ved Lov Nr. 45 0  nf 22, Dec. 1939 og m idl, Best, Nr. 61 uf 12, D et, 1 9 II 
J f r ,  m idl. Best, Nr, 36 n f 24, Nov, 1942 om R et t!l F isk eri m ed Skovlevaad pna et 
nn:rm ere angivet O m raaiie og midl. Hest. N r 25 a f 25  Ju l i  1947 om T illa d e lse  til Fan gst 
a f H um m er med Bunds!a:l>evaad.

2) J f r .  S k r. 15. Nov. 1930,
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ved offentlig Auktion, der finder Sted tidligst 2 Maaneder efter den endelige Dom 
eller Afgorelse af Sagen, eller gores ubrugelige lil Fiskeri med Bundslæbevaad.

Skibet kan beslaglægges og efter forudgaaende Udpantning sælges lil Dækning 
af Boder og OmkosLninger.

2 Fiskerifarlojer med Bundslæbevaad (Trawlere) skal, naar og saa længe de 
befinder sig paa Soterriloriet, have samllige Fangstredskaber borlstuvede inden
bords.1)

Overtrædelse heraf slraffes med Biider fra 500 til 5.000 Kr., som úlfalder Stats
kassen.

Skib, Fangst og Fangstredskaber kan beslaglægges og efler forudgaaende Ud
pantning sælges lil Dækning af Boder og Omkostninger,

3 Sager angaaende Overtrædelser af nærværende Lov behandles som Politisa
ger.

4 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1925; fra samme Tidspunkt ophæ
ves Lov for Færoerne Nr. 5 af 11. Januar 1899 indeholdende Forbud mod Fiskeri 
med Bundslæbevaad og Lov Nr. 123 uf 8. Juli 1902 om Forandring i denne 
Lov.

1. April LOV (NR. 93) OM FORANDRING I LOV NR. 126 AF 28. APRIL 
1916 om offentligt Tilskud li! LÆGE- OG SYCEBEFORDR1NGSKASSER pua 
Færoerne. (Indfcijet i Loven af 1916).

18. April LOV (M L 127) OM HUNDEAFCIFT SAMT OM STRA F OG ER
STATNING FOR SKADE, FORAAHSAGET AF HUNDE. (Se Anordn. Nr. 88 af 
Hl. Marts 1928).

5. Dec. JUSTM . SK R. OM FÆ RØ SK SOM POSTSPROG at der
er udfærdiget Bestemmelse, hvorefter der paa Postanvisninger m, v., der udveks
les indenfor Færoerne, vil kunne ske Angivelse af Kronebelobet i Bogslaver i det 
færoske Sprog.

5. Jan. 1926 KGL. RES. ang. Ændring i § 16 i Anordn, af 16. Jan. 1912, 
forsauvidt anguar TVERAA SKOLES FERIEPLAN. U. M. Skr. 1. Febr. 1926: 
Efter Undervisningsministeriets ItidsLilling er det ved kgl. Resolution af 5. f. M. fast
sat, at de i kgl. Anordning af 16, Januar 1912 angaaende Folkeskolen í Bygderne 
paa Færoerne § 16 fastsatte Bestemmelser om Ferierne for Tveraa Skoles Ved
kommende ændres saaledes, at denne Skole faar folgende Ferieplan: Som Ferie
dage bestemmes: Sommerferie fra 21, Juli til á l .  August (begge Dage medreg
net), dog at i de Aar, da den 1. September falder paa en Lordag, denne 
Dag medregnes lil Ferien. Efteraarsferie i Midten af Oktober, beslaaende af en 
Siindag i Forbindelse med 3 Sognedage. Juleferie, der skal begynde den 22. De
cember (denne Dag medregnet) og regelmæssig vare 11- Dage. Men hvis Under- 
v isn i ngen efter denne Regel paany skulde begynde paa en Lordag, afkortes Ferien 
med en Dag, saa at Undervisningen begynder paa en Fredag, Paaskeferien, der 
skal vare fra Onsdagen for Skærlorsdug til den paafolgende Tirsdag (begge Dage 
medregnet). Pinseferie, der skal omfatte 5 Sognedage i Tilslutning til de to Hel
ligdage efter Overlærerens nærmere Bestemmelse. Sommerferien kan dog, naar 
Skolekommission og Skolens Lærerraad derom er enige, delvis henlægges tíl en 
unden Tid. Desuden bestemmes som Fridage: Kongens og Dronningens Fodsels

!) I S k r . 27. Juli IS99 (u tr .)  h ar Ju stm . meddelt, ut der, for at den ommeSdte Bortstuvníng 
a í Fnngsired skaher indenliards skal kunne betragtes som effektiv , ifoige U dtalelse fra 
M arin cm in isteriet kræ ves: ] .  at Skovlene enten staa paa deres alm ind elige P lad s indenfor 
Rn lingen e lle r ere  om Læ d. e. under Dækket, og 2. at N ttten e  ere ad skilte fra 5ki>víetiE 
og lagte ti) S id e  e ller hundne op indenbords <jma D ækket e ller under D uíkke.tl, samt 
F isk en  sehfnlgelig udtagen.
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dage, Fastelavnsmandag, Lordag efter Slore Bededag, Grundlovsdag samt en Dag 
i hver af de Maaneder, hvor ingen Feriedag eller Fridag falder. Ferie- og Frida
genes samlede Anlal maa ikke overstige 12<l- uarligt. Forsaavidt delte Antal ikke 
naus efter foranstauende Ferieplan, overlades det lil Overlæreren nt fordele de 
resterende Dage efler eget Skon som halve eller hele Fridage, Hvilkel herved 
meddeles Direklionen lil Efterretning og videre Bekendtgorelse, idet henvises til 
sammes Skrivelse af 16. November f. A.

15. Jan. JUSTM . SKR. VEDRØRENDE ANORDN. NR. 112 AF 21. NOV. 
1923 OM LUKKETID FOR BUTIKKERNE M. V.

I Anledning af en uf N N, begge af Thorshavn, lil Ltiglingel indgivet Klage 
over, ot Politimesteren paa Færoerne har nægtet dem Tilladelse til al holde det 
af dem i Thorshavn drevne Udsalg med Bolther. Chokolade. Frugt, Afholdsdrikke, 
Bríid, Kager, Cigarer og Cigaretter aabent efler den i kgl. Anordning Nr. 112 
a f 21. November 1923 foreskrevne almindelige Lukketid, fiar Lagtinget i den for
1925 afholdte ordentlige Samling vedtage! at forelægge den nævnte Klage for 
Justitsministeriet, idet Tingel navnlig har anmodet om en Udtalelse angaaende 
Forstaaelsen uf paagældende Bestemmelse i Anordningen. Foranlediget heraf skal 
man meddele, at efler Beskaffenheden af den af Andragerne drevne Virksomhed 
kan der ikke meddeles denri Tilladelse til al holde uabenl efler almindelig Lukke 
tid, men al Personer, der driver Virksomhed som Bager eller Condilor, vil kunne 
sælge Kager, Condilorvarer saml Konfekl, Chokolade og Sukkervarer ud af Husel
i Tiden fra K). 5 Morgen lil Kl. 11 Aften, jfr . Anordningens § 8 a og § 17 i 
Thoráhai ns Politivedtægt af 19. November 192H.

31. Mans —  LOV FOR FÆRØERNE (NIL 81) OM LANDVÆSENSKOMM1S- 
SIONEH.

1  Overlandvæsenskommissionen for Færoerne beslaar af Dommeren som For
mand og 1 andre Medlemmer. Disse udtages for hver enkelt Sag (eller, na**' flere 
Sager skal behandles samtidig, for disse Suger i Forening) blandt 12 af Lag- 
linget efler Forholdstalsvatgmaaden valgte Overlandvtesenskommissærer, der skal 
være myndige, uberygtede, vederhæftige, paa Færoerne bosatte Mænd, der har Ind- 
fodsret. De vælges for 6 Aar ad Gangen. Genvalg kan finde Sted. Den, som er 
fyldt 60 Aur, kan undslaa sig for at modlage V alg ; begærer ellers nogen sig 
frilaget, afg or Lagtingel, oin hans Begæring bor lages ti! Folge.

2 Landvæsenskommissionen for hverl Syssel beslaar af Sysselmanden som 
Formand og 2 andre Medlemmer. Disse udlages for hver enkcll Sag (eller, 
naar flere Sager skal behandles samtidig, for disse Sager i Forening) biandl 6 
af Lagtinget efter Forholdstalsvaigmaaden vaigte Landvæsenskommissærer. der skal 
være myndige, uberygtede, vederhæftige, i Sysselet bosatte Mænd, der har ind- 
fiidsret. Om deres Funktionstid, om Genvalg og om Fritagelse for al modtage 
Valg gælder de i § 1 anfiirle Regler.

3 De af Laglinget valgte Overlandvæsens- og Laruhæsenskommissærer har, saa 
snurt ValgeL er meddell dem, lil Lagtinget at indsende en skriftlig, ho jlid e lig  
Forsikring om, al de efler bedsle Evne med Uparliskhed vil udfore deres Hverv. 
Forsikringens Form fastsættes a f Justitsministeren.

4 1 hvilke Tilfælde Formanden eller de tivrige Medlemmer uf Kommissionerne 
skal eller kan fratræde Forretningen paa Grund af personligt Forbold ti! Sagen 
eller dens Parter, afgores af vedkommende Kommission efter Reglerne om Domme
rens Inhabilitet i Kapitel 5 i Lov om Rellens Pleje af 11. April 1916, jfr. Lov 
for Færoerne Nr. 164 af t. Juni 1921,1)

<) Nu Lov Nr. 174 nf 11. M aj 1935.
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5 Den, sotn onsker en Sai: indbragt for Landvæsenskotnmissionen, har derom 
at indgive skriftlig Begæring til Sysselmanden, som paa Forlangende meddeler den 
paagæidende Bevis herfor. Sysselmanden udtager derefter, saa vidt muligt eíter 
Tur, 2 af Sysselets Landvæsenskommissærer til at tiltræde Kommissionen. Har no
gen af de saaledes udtagne Forfald, udlages en anden af Kommissærerne i hans 
Sted paa samme Maade. Har flere end 4  aí Landvæsenskommissærerne Forfald, 
indberetter Sysselmanden delte til Amtmanden,1) som blandt el andel, af ham 
be-item: Syssels Kommissærer udtager 1 eller 2 Medlemmer ti! at tiltræde Kom
missionen. Sysselmanden berammer dernæst efler Aftale med Kommissionens iiv- 
rige Medlemmer Forretningens Afholdelse og udfærdiger Indkaldelse dertil med 
Angivelse af Tid og Sled for Sagens Behandling; denne bor altid henlægges til 
den Bygd. bvorlil Sagen nærmest hiirer.

Er det en paa Crandeslævnc tagen Beslutning, der paaankes, skal Begæringen 
være indgivet senest 8 Uger efter den Dag, paa hvilken Beslutningen er vedta- 
riet

6 Indkaldelsen maa Rekvirenten med mindsl 14 Dages Varsel lade bekendtgore 
overensstemmende med Lov Nr. 59 af 1. April 1912 for Færoerne om Ophævelse 
af Kundgorelse ved Kirkestævne m, m. og, om Kommissionen finder del niidven- 
digt, tillige ved Opslag paa anden Maade end i Loven fastsat efter den af Syssel
manden derom i Indkaldelsen givne Anvisning. Særlig Underretning om Sagens 
Foretagelse skal derhos af Sysselmanden meddeles Politimesteren2) i de Tilfælde, 
hvor Godsbestyrelsenb Samtykke efter de gældende Bestemmelser skal indhentes.

Bliver Kommissionen forhindret i at give Miide paa den i Indkaldelsen fastsatle 
Dag, vil Sagen være al foretape paa det i Indkaldelsen ommeldle Sled, sau snart 
som muligl; Sysselmanden skal udstede Indkaldelse lil nyl Mode, hvilken Ind
kaldelse skal kundgóres efler Reglerne i ls le  Stykke med mindsl Aftens Varsel. 
Den samme Fremgangsmaade skal anvendes, hvis Sagen senere udsætles, uden al 
Kommissionens Miide kan finde Sted som berammet.

7 Naar Kommissionen er traadt sammen, lmr den saa v idt muligt uafbrudt fort
sætte Sagens Behandling, indtil alle fornodne Oplysninger er tilvejebragt, særlig 
ved al hore Parterne og, om fornodent, befare Aastedet,

Findes del fo m o d e n i at faa Vidneforklaringer, udfærdiger Sysselmanden efter 
Forhandling med vedkommende Parter en Indkaldelse, hvori Tvistens Gen^land 
lydelig betegnes. Sysselmanden fastsætter Varselet og besðrger Indkaldelsen for
kyndt for Vidnerne og Parlerne; Forkyndelsen for Parlerne kan ske ved Opslag
i den eller de vedkommende Bygder paa den í § 6 angivne Maade. Vidner, der 
bor eller opholder sig paa Færiierne, er pligtige at give Miide paa del Sted, 
hvor Kommissionen holdes. Parterne kan fremslille andre Vidner end de af Sys
selmanden indkaldle.

Kommissionen kan ogsaa. for saa vidt den finder Anledning dertil, tilkalde sag
kyndig Bistand.

Kommissionen har at mægle Forlig mellem Parterne, Víser Forligsproven stg 
at være forgæves, oplages Sagen lii Kendelse, der afsiges inden 6 Uger efter Op- 
lagelsen, idet Parterne samlidig med Optagelsen saa vidl muligl underretles om 
Tid og Sled for Kendelsens Afsigelse. Er Underretning ikke givet ved Optagelsen, 
bor Sysselmanden saa snart som muligt efler Kendelsens Afsigelse kundgore den
nes Ordlyd paa den i § 6 angivne Maade.

8 Er nogen af Parterne utilfreds med Landvæaenskommissioneus Kendelse, ska! 
del staa ham frit for inden 3 Maaneder fra Afsigelsen at indanke den for Over- 
landvæsenskommissionen. Naar 3 Maaneder er forliibel, kan Paaanke ikke finde 
Sled uden Oprejsningsbev illing, der meddeles af Amlmauden, men kun naar den 
paagældende fremfbrer en antagelig Grund for, at Anken ikke i rette Tid er

J ) Nu Landsstyret.
®) Nu Lnmibriiítsraadet.
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iværksat, og der ikke er hengaaet længere Tid end 6 Maaneder íra Kendelsens 
ALigelse. For denne Bevillirig, der udfærdiges ved Skrivelse, belales ingen Af- 
S'fl-

9 Begæring om Anke indgives skriftlig, ledsaget af Beskrivelse af det for Land* 
væsenskommissionen passerede, til Dommeren, som derpau, efler al have meddelt 
Altest om, at Anke er begæret, saa vidt muligt efter lu r  udtager 4 Overland-
v æsenskommissærer lil al liltræde Overlandvn-’senskomnibsionen og drager Otnsorg 
for, al de for Landvæsenskommissionen fremlagte originale Bilag tilslilles Over- 
landvæsenskomntissionen, Har nogen af de saaledes udtagne Forfald, udtages en 
anden Overlandvæsenskommissær i hans Sted paa samme Maade. Dommeren ud
færd i ger dernæsl efter Aftale med de ovrige Medlemmer Indkaldelse til Over- 
landvæsenskommissionen. Indkaldelsen tilsSilles den ankende til Forkyndelse over
ensstemmende med Reglerne i § 6.

10 I ovrijít forholdes med Hensyn li) Sagens Behandling, Optagelse og Puaken- 
deLe ved Overlandvæsenskommissionen efler de ■-amme Regler som ved Landvæ- 
^enskommissionen. jfr . § 7, hvorved bemærkes, al Purlerne ikke er pligtige at frem
lægge Situation=kort for Overlandvæsenskommissionen, hvis Medlemmer derimod, 
naar del begæres, eller Sayen efler deres eget Skón fordrer det, skal befare Aaste- 
det. Parlerne kan for Overlandvæ en-.kommissionen fremlægge nye Bevisligheder 
og fóre nye Vidner.

11 Overlandvjcoenskommissionens Kendelser er endelipe. Dog slaar del den Part, 
der vil anke over, at Overlandvæsenskommissionen har afgjort Punkter, der lig- 
ser udenfor Landvæ^enskommissíonens Omraade, eller afvist Sager, der ligger 
indenfor dens Omraade, frit for inden 4  Maaneder fra Kendelsens Afsigelse at 
indanke denne íor Hoj esle ret, der da kun vil have at afgore, om Overlandvæsens
kommissionen har været kompetent eller ikke, og efler Omstændighederne helt el
ler delvis at ophæve Kendelsen og al afvise Sagen fra eller henvise den lil Land
væsenskommissionen, men i ovrigt ikke at indlade sig paa Sagens Realitet.

12 Finder Landvæsens- eller Overland\ æsenskommiasionen, efter at Sagen er op
lagel lil Kendelse, at nogen Oplysning mangler, kan den paa ny foretage Sagen og 
indkalde Parterne, In ilkel ogsaa bor ske, hvis det maatle befindes, at der ved Sagens 
Indankning eller Behandling er saadanne formelle Mangler til Stede, at Sagen 
ikke kan paakendes,

13 Der tilkommer Landvæsenskommissionens og Ov erlandvæsenskommissio- 
nens Medlemmer fri Befordring samt Dagpenge efter Justitsministerens1) nærmere 
Bestemmelse. Der tilkommer Vidner Codlgorelse i Overensstemmelse med Punkt 1-2 
í Lov Nr. 16-1 af L Juni 1 9 2 !.-)  Tilkaldte sagkyndige tilkommer der foruden fri 
Befordring, en Godtgorelse, hvis Slorrelse fastsætles af Kommissionen.

14 Forinden Landvæsenskommissionens eller Overlandvæsenskommissio- 
nens Formand udsteder Indkaldelse til den eller de indklagede eller li) Vidner, 
kan han forlange, at Rekvirenten deponerer el efter hans Skiin tilstrækkeligt Penge
beløb lil Dækning af de i § 13 omhandlede Omkostninger eller andre Sagsomkost
ninger. I Kendelsen skal det bestemmes, af hvem og i h\ilket Forhold Sagens Om
kostninger skal udredes.

Af den Godtgorelse, der tilkommer Medlemmer af Landvæsenskammissionen eller 
Overlandvæsenskommissionen saml Vidner, skal den Del, der tilkommer dem for 
Fraværelse fra Hjemmet udover den Tid, selve Forretningen varer, reparteres efler 
Markelal paa samllige de i Sagen inleresserede.

15 Paalægges del ved Kendelsen nogen af Parlerne al udrede Sagsomkostnin
ger eller andre Pengebeløb, skal der i Kendelsen fastsættes en íra dennes Afsi
gelse regnet passende Betalingsfrist, efler hvis Udlob Belobét efter en simpel Ud

*) Nu formentlig Lnndsslyret.
a)  Nu Lm  Nr. 174 a f 11. M uj 1935 P t. 4B.

365



1926 31. M«rU

skriít af Kendelsen kan inddrives ved Eksekution paa sædvanlig Maade. De i § 1-3 
omhandlede Gødlgorelser og Rejseomkostninger kan inddrives ved Udpanlning,

Paalægges det nogen af Parterne at foretage noget, skal der i Kendelsen træffes 
Bestemmelse om den Tvang, der skul anvendes for at faa det udfort, samt den Frist 
efter Kendelsens Afsigelse, inden hvilket det skal ske. Er det derefter beslemt, al 
en et Fællesbrug vedrorende Handling skal udfores ved Sysselmanden hvilket allid 
skal fastsættes, hvor Kendelsen gaar ud paa Foretagelsen af en Udskiftning eller 
Sammenlægning , har vedkommende Part at henvende sig til Sysselmanden med 
en Udskrift af Kendelsen. Sysselmanden skal derpaa snarest muligt foretage For
retningen, efter forst at have bekendtgjort denne ined 1 !■ Doges Varsel efter Reg
lerne i § 6. Der tilkommer Sysselmanden Dagpenge efter Justitsministerens1) Be
stemmelse for den Tid, Forrelningen nódvendíggor hans Fraværelse fra Hjemmel, 
samt fri Befordring, Dis=e Udgifter, saavel som Udgiften lil den nodvendige Med
hjælp, reparleres efter Marketal paa samtlige de i Sagen interesserede og kan 
inddrives ved Udpantning.

16 De til Brug ved Landvæsenskommissionerne og Overlandvæsenskommissionen 
nodvendige Protokoller anskaffes for Amtsrepartitionsfondens Regning og autori
seres af Amtmanden.1) For Udskrifter og Aktsbeskrivelser af Kommissionens For
handlinger betales Afgift som for tilsvarende Udskrifter af Retsboger og Beskri
velse af Reissager.

17 Amtmanden1) kan tilstao en Pari, hvis Trang og Værdighed i Forbindelse 
med Sagens Viglighed og Begrundethed giver Anledning dertil, Fritagelse for at 
belale alle eller en Del af de ham paahvilende Udgifter ved Sagens Behandling saa
vel for Landvæsenskommissionen som for Overlandvæsenskommissionen, 
saaledes at Belobet udredes forskudsvis af Amtsrepartitionsfonden. Stats
kassen2) refunderer Amtsrepartitionsfonden Halvdelen af disse Udgifter.

18 Denne Lov træder i Kraft, den 1. April 1927. Fra samme D a" ophæves 
Lov om Oprellelse af Landvæsenskommissioner pua Færoerne af L  April 1891. 
Det har dog indtil videre sit Forblivende \cd de hidtil gældende Regler om, hvilke 
Sager der cr Genstand for Landvæsenskommbsionernes Behandling.

20, Apr. LOV <«B. 119) OM TILSYN  MED DL AF EKSEKUTORER BE- 
HA\DLEDE DØDSBOER (se Anordning Nr. 105 af L Maj 1927).

18. Juni. ANORDN. (NR, 171). HVORVED LOV OM TILSYN MED DAMP 
KEDLER PAA LANDJORDEN AF 1. OKTOBER 1919 SÆ T T E S 1 KRAFT 
PAA FÆ RØERNE. '

I Henhold til den Regeringen ved § I- i Lov Nr. 511 af 1. Oktober 1919 
om Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden meddelte Bemyndigelse sæltea den 
nævnte Lov herved i Krafl paa Færoerne i folgende Skikkelse.3)

I. Anordningens Omraadc.
1 Enhver paa Landjorden benyttet Dampkedel, hvorved Í denne Anordning 

forstaas en Beholder eller et Rorsystem, hvori en Vædskc opvarmes eller findes op
varmet saaledes, al dens Damptryk er slorre end Yderluftens T r jk , skul være det 
offentlige Tilsyn undergivet i Overensstemmelse med nærværende Anordning: 
Forskrifter,

2 For Dampkedler af ringe Storrelse. rærlig Bygning eller Materiale, eller som 
arbejder med lave Tryk, er Socialministeren for saa vidt Overenstemmelse med denne 
Anordnings Forskrifter enten aldeles ikke eller dog ikke uden uforholdsmæssig stor

Nu form entlig Landsstyret.
s )  U d gifterne hteres form entlig a f L a iu isku sen  alene.
3) O jnrnadet er nu Sairanliggende og den So< ialm in isteren , D irektoratet for Arl>ridí- o« 

Falirikstslsynet og A m tel g iu ie  M yndighed e r  overganet til Land styret.
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Ulempe eller Bekostning kan tilvejebringes, bemyndiget til al tilslaa Afvigelser fra 
Anordningen eller al fritage paadanne Kedler for offentligt Tilsyn,

Ligesom saadanne Lempelser kan indrommes i enkelte Tilfælde, saaledes kan der af 
Socialministeren for Tilfælde som de her omhandlede gives nærmere almindelige 
Regler, sigtende lil at tilvejebringe den fornodne Betryggelse.

I I . Dampkedelens Forjærdigelse, Indretning, Udstyr og Opstilling.

3 Dampkedelen med dens Dampledninger og ovrige Tilbehór skal besidde den 
fornodne Styrke og være saaledes indrettet, udstyret og opstillet, at Brugen af den 
ved behíirig Pasning ikke medforer Fare for de omværendes Liv eller Sundhed, o sí  

at de Personer, som betjener den eller kommer i Nærheden af den, kun ved Ufor
sigtighed er udsatle for at komme til Skade.

Nærmere Forskrifter med Hensyn li! de Fordringer, der i Henhold til denne 
Paragraf kan stilles til Dampkedler med Dampledninger og ovrige Tilbehór, fast
sættes af Socialministeren.

III . Dampkedelens Pasning.
4 Til at passe Dampkedler eller Dampkedelanlæg mua kun anlases ædrueliire 

og paalidelige Personer, som er fyldt 19 Aar.
De skal være forsynede med en paa deres IS avn lydende og dem tilhorende 

Kontrolbog, som udstedes af Tilsynet, der om muligt forinden Bogens Udlevering 
ved mundtlige Spórgsmaal skal forvisse sig om, al den puagældende har fornó- 

dent Kendskab lil Dampkedlens Fðdeappurater, Vundslandsv isere og Sikkerheds
ventiler.

Kontrolbogen- Indretning fastsættes af Socialministeren.

5 Den, som pusser en Dampkedel, maa, saalænge der er Fyr under Kedelen, ikke 
til Stadighed være beskæftiget udenfor det Rum, hvor Kedelen er anbragl.

C Retten til at forestaa Pasningen af eller Lil selv al passe Dampkedler kan ved 
Kendelse af Amlet fratages den paagældende for bestandigt eller for en vis Tid, 
naar han efler Amtets Skón paa Grund af grov eller gentagen Overtrædelse af de 
almindelige, for Dampkedlers Pasning givne Sikkerhedsforskrifter ( jfr . § 9) eller 
paa Grund af manglende Ædrueligbed eller svækket Helbred ikke længer kan anses 
for egnet lil at íaa saadan Gerning betroet. Den paagældende kan dog forlange, aL 
der uopholdelig oplages Forhor, og al Sagen derefler saa snart som muligl bliver 
forelagl Socialministeren lil Afgórelse.

7 Naar Kedelpasseren er forhindret i ul udfore sin Gerning, eller der af andre, 
af Kedeiens E jer eller Bruger uforskyldte Aarsager savnes en Kedelpasser med 
Kontrolbog, kan Kedelens Ejer, Brugeren eller vedkommendes befuldmægtigede 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 eti af Socialministeren godkendt Tilsynsbog, i 
hvilken den, der passer Kedelen, skal an fore, hvor mange Timer Kedelen benyttes, 
og endvidere skal gore Oplegnelse, naar Kedelen renses, efterses eller islandsæl- 
Les, naar der viser sig væsentlige Mangler eller Uregelmæssigheder under dens Be
nyttelse. saml naar den i længere Tid har været ude af Drifl (jfr. tillige §§ 15 og
17).

9 Ved faststaaende Dampkedler skal der paa et lyst Sted i eller ved Kedelrummet 
findes anbragt el af Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstils) net godkendte Opslag, 
indeholdende de af Socialministeren fastsatte Sikkerhedsforskrifter vedrorende Damp 
kedlers Pasning.

Et Særtryk af samme l'orskrifter skal sledse medfólge enhver bevægelig Damp
kedel.

11 .Anmeldelse og Syn.
19 Forinden en under offentligt Tilsyn henhorende Dampkedel som ny eiler 

efter foretagen Hovedreparation eller, forsaavidt den er fa«tstaaende, efler sted-
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funden Flytning lages i Brug, skal der derom sendes Anmeldelse til Amtet ( jfr , 
§8 11 og 19).

Enhver, som bliver E jer af en bevægelig Dampkedel, der er undergivet offentligt 
Tilsyn, skal anmelde delte for Amtel. Han er endvidere forpliglet til, naar som helst 
Amtet forlanger det, al meddele det Underretning om, In or Kedlen findes.

Saafremt en Dampkedels Vægge under Brugen som Folge af Vandmangel 
eller andre Aarsager har lidt Glodning eller kendelig Formforandring, har dens 
E jer eller Bruger uopholdelig at anmelde delte Lil Amtet, og Kedelen maa i saa 
Tilfælde ikke benyttes, for Tilsynt efler stedfunden Undersógelse har givet sil 
Samtykke dertil.

11 Enhver under offentligt Tilsyn henhorende Dampkedel skal af Tilsynet ( jfr , 
§ 19) underkastes Hovedsyn ( jfr , §§ 12 og 1 3 ):

1) Naar den tages í Brug som ny eller efter foretagen Hovedreparation eller, 
saafremt den er faststaaende, efter stedfunden Flytning, samt

2) i det fjerde Kalenderaar efter sidste Hovedsyn.
Endvidere skal enhver af de nævnte Dampkedler til ubeslemle Tider af Tilsynet 

underkastes el Eftersyn.
12 Hovedsynet beslaar i en Trykprove og en Undersiigelse af, om de i Medfor af

I  3 givne Forskrifter vedrorende Forfærdigelse, Indretning, Opstilling og Ud
styr af Dampkdelen med Dampledninger og ovrige Tilbehór er fyldestgjorle, samt 
om de i 6§ -I 9 og i § 15 givne Beslemmelser om Dampkedelens Pasning og Be
sigtigelse er oierholdte.

13 Begæring om Ho\ edsyn rettes af Kedelens E jer eller Bruger til Amtet, og det 
skal da afholdes snarest muligt,

Saafremt vedkommende onsker det, kan den Del af Ho\edsynet o\er en ny eller 
repareret eller til Flytning bestemt og af sit Leje udtaget faststaaende Dampkedel, 
som vedrorer dennes Trykprove, foretages paa det Sted, hvor Dampkedelen hen
ligger.

Ved Hovedsynet over en Dampkedel, der er forfærdiget i Udlandet, kan Tryk
prove udelades, forsaavidt. det paa betryggende Maade godtgiires, at Proven er 
forelagel i Udlandet overensstemmende med vedkommende Lands Lovgivning, og at 
den har givet et tilfredsstillende Resultal, dog at den derom udstedte Attest iovrigt 
er ledsaget af de Oplysninger vedrorende Dampkedelens Materiale og Forfærdigelse, 
som er fornodne til at bestemme Dampkedelens Overensstemmelse med de her 
gældende Bestemmelser.

14 Ved de i § 11, sidste Stykke, nævnte Eftersyn skal Tilsynet paase, at Damp
kedelen med Tilbehor fremdeles er indrettet, udslyret og passet i Overensstemmelse 
med de gældende Beslemmelser, at den har været, underkastel den i § 15 omhandlede 
Besigtigelse, samt at den iovrigt er i forsvarlig Stand,

15 1)1 Lobet af hver 1-aarig Periode mellem 2 Hovedsyn (jfr . § 11) skal efler de 
nærmere af Socialministeren derom givne Forskrifter enhver del offentliges Tilsyn 
underghen Dampkedel, der lader sig befare indvendig, efter stedfunden Kedelreiis- 
ni Dg underkasles 2 Besigtigelser indvendig og udvendig af Tilsynet. For saa vidt det 
efter Tilsynets Skon kan ske uden uforholdsmæssig Udgift og Ophold for Tilsynet, 
kan Kedelejeren kræve, at den ene af disse Besigtigelser foregaar i Forbindelse med el 
Hovedsyn.

Dampkedler, der ikke luder sig befare indvendig, skal besigtiges indvendig i For
bindelse med de 1-aarige Hovedsyn.

Resultatet af Besigtigelsen indfóres i Tilsynsbogen (jfr, § 8 ) ,  og Rigtigheden af 
det indforte attesteres ved Underskrift af den, der har foretaget Besigtigelsen.

18 For Ud forelsen af de paabudte Hoved- og Eftersyn udfærdiger Socialmini
steren nærmere Regler.

*) Som ændret ved An. Nr. 38 of 14. Febr. 1934.
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Ejeren eller Brugeren skal være Tilsynet behjælpelig med Foretagelse af Synene 
og er pliglig til at yde den dertil fornodne Arbejdshjælp.

Saafremt Dampkedelen eller dens Tilbehor ved et Syn eller en Besigtigelse viser sig 
al være i en saadan Tilstand, at den fortsatte Brug skonnes at være forbundet med 
Fare, kan Tilsynet nedlægge skriftligt Forbud imod dens Brug, indtil det ved et af 
Tilsynet foretaget overordentligt Hovedsyn, hvis Omkostninger afholdes af Damp
kedelens E jer eller Bruger ( jfr , § 2 0 ), er godtgjort, aí Kedelen er i forsvarlig 
Stand.

Saafremt nogen Mangel eller Fejl ved Dampkedelen eller dens Tibebor er bekendt 
for Kedelpasseren, er denne forpligtet til straks al meddele dette til Kedelejeren 
eller dennes Stedfortræder og under Synsforretningen, om Mangelen eller Fejlen 
ikke er rettet, forpligtet lil at gore Tilsynet opmærksom derpaa.

17 Ved Synet skal Tilsynsbogen ( jfr . § 8) forelægges Tilsynet, der indforer i 
den Hovedresultatet af Synet, undersóger, om der i Bogen er indfort Resultatel af 
den i § 15 omhandlede Besigtigelse, samt íorsaavidt der er forefundet væsentlige 
Mangler ved Dampkedelen, anforer de Tidspunkter, inden hvilke Manglerne skol 
være afhjulpne.

Om ethvert foretaget Syn afgiver Tilsynet Beretning lil Amtet.

18 Saafremt Ejeren eller Brugeren af en Dampkedel er utilfreds med Udfaldet 
af et Syn, kan han ved derom inden 1 1- Dage til Amtet indgiven Begæring kræve 
Synsforretningen provet ved et Oversyn efter Amtets nærmere Bestemmelse..

V. Tilsynet.
19 Det i denne Anordning omhandlede Tilsyn fores af det overordnede Maskin- 

personale paa Fiskeriinspektionsskibene1).
Tilsynspersonalet er under Udoveken nf dets tjenstlige Hverv berettiget lil at 

faa Adgang til alle Rum og Sled er, hvor Dampkedler og deres Tilbehor findes, eller 
hvortil Damp fra samme ledes.

VI. Afgifter m, m.

20 For Tilsynets Udforelse af dc i nærværende Anordning omhandlede Hoved íyn, 
har Kedelens E jer eller Bruger al erlægge til Tilsynet et Belób af 30 Kr. uanset 
Kedelens Siorrelse, hvilken Afgift tilfalder den, der har udfort Tilsynet,

Saafreml et Hovedsyn som Fol"e af Mangler ved Kedelen eller ved dennes For
beredelse til Synet ( jfr . § 16) ikke lader sig fuldfóre uden væsentlig Tidsspilde for 
Tilsynet, er dette berettiget til at afbryde Hovedsynet. Kedelen? Bruger cr i saa Fald, 
naar Hovedsynet senere fuldfores, pligtig til paany at erlægge ovennævnte Afgift.

! II. Slrafjebeslemmelser, Overgangsbestemmelser og Ikraftlræden.
21 Overtrædelser af denne Anordning og de i Henhold til samme givne nær

mere Forskrifter bliver, íorsaavidt de ikke efter den ovrige Lovgivnings Regler med
ierer hojere Staf, al anse med Bode fra 10 indtil 500 Kr. Boderne tilfalder Stats
kassen og bliver i Mangel af Betaling al afsone efter de almindelige Regler om 
Boders Afsoning udenfor kriminelle Sager. Sagerne behandles som Politisager.

Ansvaret íor Overholdelsen af Bestemmelserne i §§. 1— 9 paahviler ikke blot 
Kedelpasseren, men ogsaa Kedelejeren, Brugeren, vedkommendes befuldmægtigede 
eller tilsynshavende, íorsaavidt Overtrædelsen er sket med deres Vidende eller har 
fundet Sted, fordi vedkommende har ladet det mangle paa den fornodne Omhu.

22 De i Medfor af denne Anordnings § 3, 2del Stykke, udfærdigede nærmere 
Forskrifter for Dampkedlers Forfærdi^eLe, Indretning, Udslyr og Opstilling samt 
for Dampkedelrums Indretning skal ikke kunne bringes lil Anvendelse paa Damp
kedler og Dampkedelanlæg eller Dampkedelrum, der er byggede for disse For
skrifters Ikrafttræden, medmindre de undergaar væsentlig Ombygning.

23 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Juli 1926.

! )  Tilsynet fores nu af en aí Landsstyret udpeget Perion,
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31. Juli KONCESSION PAA TELEGRAFKABEL MELLEM SHETLANDS
ØERNE, FÆ RØERNE OG ISLAND.i)

Ministeren for offentlige Arbejder i Danmark op Erhvervsministeren i fsland 
Gore vitterligt: At du den Aktieselskabet Del Store Nordiske Telegraf-Selskab i sin 
Tid-) meddelte Koncession paa Anlæg og Drifl af el under^oisk Telegrafkabel mellem 
Shetlnndsoerne, Færoerne og Island udlober den 1. September 1926, saa meddeler
vi bemeldte Selskab fornyet Koncession paa fortsat Drift fra den 1. September 1926 
al regne aí det fornævnte Kabel paa folgende Vilkaar:

1 Nærværende Koncession er gældende indtil den 31. December 1931. Forinden 
den Tid kan den af en af Stålerne eller af Selskabet opsiges med eet Aars Varsel 
lil en 1. Januar; saadan Opsigelse kan dog tidligst finde Sled til den 1, Januar 
1930 og derefler kun til hveranden 1. Januar.'1)

2 Naar Koncessionen er udloben, vil den kunne fornyes. Danmark og Island er 
berettiget lil, saafremt de onsker det, al fordre sig Kablet overdraget uden Veder
lag i folgende Tilfælde: Saafremt Selskabet forinden 1931 opsiger Koncessionen
i Henhold til § 1, eller saafremt Selskabet ved Koncessionens Udlob ikke onsker 
at faa Koncessionen fornyet paa uforandrede Vilkaar og med Takster, som de kott- 
cessionsgivende Regeringer enes om al finde passende i hvilken Henseende 
bemærkes, at Selskabets Udgifter til Kablets Anskaffelse og Udlægning betragtes som 
amortiserede gennem Regeríngstilskuddene i forste Kontessíonsperiode. eller 
saafremt Koncessionen erklæres forbrudt. Ønsker den ene af Staterne ikke at deltape 
t Overtagelsen af Kablet, er den anden Stat berettiget til helt eller delvis al 
overtage delíe.

3 I Koncessionstiden oppebærer Selskabet ulle af Koblets Drift flydende Indtægter. 
Taksterne for Kablets Benyttelse er fastsulle samtidig hermed o° kan i Koncessions- 
tiden kun ændres ved Overenskomst mellem Selskabet og Regeringerne.

4 Betjeningen ved Kablet paa Færoerne sker ved Selskabets Foranstaltning 
uden Udgift for Danmark. Betjeningen af Knblel i Island sker paa Islands Slals- 
telegrafslation ved det af den islandske Regering antagne Telegrafpersonale, som 
ogsaa, efler nærmere Aftale med Selskabet, foretager de efter dettes almindelige 
Praksis fornodne Maalinger af Kablet. Det fastsælles ved Overenskomst mellem 
Regeringen og Koncessionshuveren, hvilke Ydelser Koncessionshaveren i den An
ledning vil have al udrede.

5 i Koncessionstiden afholder Selskabel alle med Kablets Vedligeholdelse og 
D rifl forbundne Omkostninger. Indtræffer der Fejl paa eller Afbrydelser af Kablet, 
er Selskabet pligtigt til hurtigst muligt at træffe Foranstaltninger til Fejlens Af
hjælpning, De koneessionsgivende Regeringer har intet Krav paa Erstatning for 
Indtægtsforringelse fra Fej! paa Koble!. Afbrydelser eller Fejl, der maatte ind
træffe pua Telegrafledningen mellem Kablets Landingssted og Revkjavík, vil af 
den islandske Regering blive afhjulpne hurlígst muligt. For Indtægtsforringelse ved 
Kablets Drifl, der skyldes Forstyrrelser paa de j Forbindelse med Kablet staaende 
Landlinier eller Stationer, har Koncessionshaveren under ingen Omstændigheder 
noget Krov paa Erstatning.

tt Koncessionshaveren kan kun med de koneessionsgivende Regeringers Sam
tykke overdrage nærværende Koncession til andre. Saadanl Samtykke er ogsaa 
nodvendigt, hvis den nuværende Koncessionshaver, Det Slore Nordiske Telegruf- 
Selskab, skulde ijnske at forandre Selskubels Nationalitet eller flytte sit Sæde 
fru Kiibenhavn og henlægge det under anden Jurisdiktion.

' )  J f r .  Lov Nr. 111 a f 30. M a j 1927 om T e lefo n er pna Fieroernu ræ rlig íj 6,
3) Bek. Nr. 111 nf 30 . Ju n i 1905.
B) Forand rin g a f 29 . Ju li 1933; a. Kontensionen pna Island skablet, d a lerel 31te  ju l i  1926 

forbliver u anset Bestem m elsen i dens § 1, 1. Punktum  í K ra ft, in d til den a f en a f  S ta tern e  
e lle r af Se lsk abet opsiges med 9  M aorteders V arse l l í l  en  ls te  Ja n u a r , dog tidligst til den
1. Ja n u a r 1935.
li. K oncessionens § 7 skal ikke tie re  li l  H inder for, a t der ved den islandsk? S la ts  For 
nnstahning etab leres T elefon forbin d else  m ellem  Island og Udlandet.
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7 I Koncessionstiden skal der ikke kunne gives nogen anden end SeUkabel Kon
cession paa Kabler eller andre til offentligt Brug bestemte elektriske Forbindelsesmid- 
ler mellem Island og Færoerne indbyrdes eller mellem Island og Færoerne og nogen 
Del af Europa. Derimod skal nærværende Koncession ikke være til Hinder for, at der 
paa Island og Færoerne oprettes traadlose Telegrafstationer li! 1 dveksling af Tele
grammer med Skibe i Soen. Pressetelegrammer, herunder Iraadloe Nyhedstelegram
mer uden Enkeltmandsadresse, og meteorologiske Telegrammer samt Telegrammer 
til og fra Gronland kan dog besorges til og fra en af den islandske Begering anlagt 
og drevet Radio telegrafsla ti on paa Island, ligesom hele Telegrafkorre ponduncen kan 
henlægges lil en saadan Radíolelegralstation, naar Kablet er afbrudt og i Krigs- 
tilfælde samt under andre ekstraordinære Forhold, Jivor Selskabet ikke ser sig i Stand 
lil at befordre Korrespondancen uhindret. Endvidere kan i Undtagelsestilfælde uden 
okonomisk Betydning ogsaa andre Telegrammer besorges gebyrfrit over den nævnte 
Radiotelegrafslation. De samme Rettigheder, som i denne Paragraf er tillagt Island 
med Hensyn til Radiobesðrgelsen, tilkommer og*=aa Danmark, for saa \idt an~aar 
Færoerne.

S De Personer, der ansætles lil Kablets Betjening paa Stationen i Thorshavn, 
skal have dansk Indfodsret. De ska! aflægge det for danske Telegraftjenestemænd 
foreskrevne Lofte paa Overholdelse af Telegrafhemmeligheden og er underkastede 
Straffebestemmelserne i Lov af 11. Maj 1897, § 18.

9 De koncessionsgivende Regeringer forbeholder sifr Ret til at standse Trafiken 
paa Kablet af Grunde, der vedrorer den offentlige Sikkerhed, uden al der í den 
Anledning tif Selskabel skal kunne rejses noget Krav paa Erstatning.

10 Efter hvert Regnskabsaars Udgang vil der af Selskabet være at tilstille Mini
steriet for offentlige Arbejder og det islandske Erhvervsministerium en Opgiirclse 
over Kablets Indtægter og Udgifter i del forliibne Regnskabsaar.

11 Skulde der opstaa Uenighed om Fortolkningen af nærværende Koncession, 
er Selskabet underkastet den Afgorelse, som de koneessionsgivende Regeringer maatte 
være enige om, hvorimod Tvivlssporgsmaal i andre Tilfælde henvises til Domstolene. 
Overholder Selskabet ikke de det i nærværende Koncession paalagte Forpligtelser, 
kan Koncessionen af de koncessionsgivende Regeringer erklæres for forbrudt.

25. Aug. —  BEK. (NR. 223) ANG. BETIMELIGHEDEN AF AT FØRE FAST 
HVIDT AGTERLYS 1 STØ BBE FISK ERFA RTØ JER UNDER GANG OM NAT
TEN PAA FISKEPLA D SER. Paa Fiskepladser (særlig under Island), hvor mange 
Fiskerfartøjer af forskellig Type er under Gang om Nallen, har det visl sig 
on skeligt, at disse —  som tilladt i de internationale Søvejsreglers Artikel 10, 2. 
Stykke —  forer fast hvidt Agterlys, Naar saadanl Lys fores vil det være mtilist for 
et indhentende Fartiij i Tide at styre en saadan Kurs eller træffe saadanne For
holdsregler, at Farlojerne og deres Redskaber lettere kan holdes klar af hinanden. 
Ministeriet for Industri, Handel og Sofart opfordrer derfor storre Fisker
fartøjer lil —  under de nævnte Forhold —  at fore fast Aglerlanternc, hvor en 
saadan kan anbringes uden uforholdsmæssige Ulemper —  f. Eks, hidrorende fra 
Skodetaljer eller lignende. Bestemmelsen i de internationale Sovejsreglers Artikel
10 angaaende et saadanl fast Agterlys er folgende: »Det hvide Lys. der i Folge 
denne Arlike! fordres vist, kan fores i en fast anbragt Lanterne, men i saa Tilfælde 
skal denne være saaledes indrettet og skærmet, al 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 del er synligt i en Afstand af mindst 1 Somil. 
Dette Ly« ska! derhos fores saa nær muligt i samme Hojde som Sidelysene«. 
Opmærksomheden henledes paa, at Anvendelsen af fast Agterlys ikke udelukker, at 
der, naar særlige Forhold maatte gore del onskeligt, samtidig vises Blus ( jfr . de 
internationale Sovejsreglers Artikel 12 ).
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13. Dec. —  BEK. (NR. 308) OM ÆNDRING I INSTRUKS FOR alle til 
Praksis berettigede JORDEMØDRE paa Færoerne af 1. December 1921. (Ind
føjet i denne).

12. Febr. 1927 —  SKR. ANG, BEN YTTELSE AF FOLKESKOLENS LOKALEH 
(fra Skoledirektionen). Paa dertil given Foranledning skal man herved indskærpe 
de Regler, der vil være at folge med Hensyn li] Benyttelsen af Folkeskolens Lokaler 
paa Tider, der ikke er bestemt til Undervisning, i andel Øjemed end Skolebrug.

1 Forstanderskaberne kan benytte Lokalerne til Fremlæggelse til offentligt Efter
syn af Valglister, Skattefortegnelser, Kommuneregnskaber, lil Afholdelse af kom
munale Valg, Laglingsvalg og Folketingsvalg, ligesom ogsaa Lokalerne kan be
nyttes til Moder af Forstanderskuberne, Skolekommissionerne og Sundhedskom
missionerne. Det er derhos ogsaa tilladt al afholde Vakcinalion i Skolelokalerne.

2 Sognepræsten kan benytte Lokalerne til Bibellæsning, Læsning med Konfirman
der, Sondagsskole, belærende Foredrag, saml naar Biskoppen har givet Tilladelse 
dertil,til Gudstjeneste, naar Kirken er under Reparation eller der ingen Kirke 
findes i Nærheden. Endvidere er den sædvanlige Oplæsning af Prædiken om Són- 
dagen og hvad dermed staar i Forbindelse tilladt.

3 Læreren eller Lærerinden maa, —  foruden lil den almindelige Skoleunder
visning, Aftenskole, Fortsættelsesskole, Husflids- og Hanndgerningsskole og Sondags- 
skole —  efler forudgaael Anmeldelse lil Forstanderskabet kunne beny-tte Lokalerne lil 
Sangovelser, Oplæsning og belærende Foredrag. —  Ekstraordinær Benyttelse af 
Skolelokalerne fra Lærernes Side sker under Tilsyn af Skolekommissionen.

4 Paa Steder, hvor ingen Forsamlingshuse findes, knn Skolelokalerne med Skole
direktionens Tilladelse benyttes i nedennævnle Øjemed, naar Forslanderskabel og 
Skolekommissionen er enige derom, og naar saadan Benyttelse af Skolerne tidligere 
har været i Brug: Af Præsten til Afholdelse af gudelige Forsamlinger, af andre 
Præster i Folkekirken og Lægprædikanter til Bibellæsninger, Síindagsskole og gude
lige Forsamlinger samt af andre end Præst og Lærer i Øjemed, der er af Betyd
ning for Undervisningen og Opdragelsen og deslige.

5 Det er forbudt, at Skolerne benyttes til Vælgermoder, til Moder i politiske 
Foreninger, af Sekterere lil deres gudelige Forsamlinger, af selskabelige Forenin
ger saavel til Klublokale som lil Afholdelse af Baller eller offentlige Skuespil og 
til private Forestillinger af Dilettanter eller Prover paa saadanne, ligesom over
hovedet enhver Benyttelse af Skolelokalerne tit Moder, hvor der skal erlægges særskilt 
Betaling for Adgangen, er forbudt.

6 I Tilfælde af smitsom Sygdom paa Egnen maa ingensomhelst exlrnordinær Be
nyttelse af Skolelokalerne finde Sled.

1 Naar el tilladl eller tilladeligt Mode eller lignende finskes afholdt i en Skole, 
bor Vedkommende i god Tid forinden henvende sig lil Skolelæreren for med hum 
nl Iræffe Aftale om Tiden for Models Afholdelse og om, al Skolelokalel Lil den 
Tid kon være aabenl, og ved den Lejlighed maa skriftlig Tilladelse forevises fra den 
eller de Myndigheder, hvis Samtykke dertil udkræves. De vedkommende, der vil be
nytte Skolestuen, maa selv sorge for Belysning og Opvarmning samt maa drage 
Omsorg for, at iilborlig Orden under Model opretholdes, og al inlet som helst af 
Skolens inventarium, dens Vægge eller Gulv beskadiges, og maa straks efter endt 
Mode foranstalte Skolestuen rengjort og udluflet. Finder BeskadigeUe Sted, maa 
den erstattes. Modet maa forst afholdes en Time efler, at Skoleundervisningen for 
den Dag er endt. Ved Moderne maa ingen Beværtning med eller Indtagen af 
Spise- og Drikkevarer finde Sled. Moderne, der helst maa indskrænkes lil Liirdag 
Aften, skal være forbi Kl. 10, Finder Læreren efter Modet, at nogen Uorden 
eller Beskadigelse af Inventarium m. m. har fundet Sted, har han at indberette 
delte ti! Skolekommissionen, der da skat gore Anmeldelse til den Myndighed, der 
har givet Tilladelse líl Afbenyttelsen, for at denne Myndighed kan foranledige, at
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vedkommende kommer til al erstatte Skaden. Læreren har at paase, al ingen ube
rettiget Benytlelse af Skolestuerne finder Sted, og at foretage, hvad der maalte 
være nodvendigt for al forhindre saadan Brug uf dem. Tikvinger nogen sig ikke 
desto mindre ubereltiget Benyttelse af Lokalerne, skal Læreren straks gBre An
meldelse herom lil Skoledirektionen. Læreren er berettiget til at modsætte sig Moders 
Afholdelse i Skolestuen, naar Sygdom eller andre Forhold i hans Hus eller Familie 
gor del misligt eller lidet onskeligt for hum, at der i fSærheden af hans Bolig 
afholdes storre Forsamlinger.

12. April LOV (NR. 68) OM ÆNDRING OG TILLÆ G  til Lov Nr. 51 aí 25. 
Marts 1872 OM KONKURS m. m. (Se Anordn. 10. Nov. 1927).

27. April BEK. (NR. 86) OM INDFØRSEL T IL  FÆ RØERNE AF HUSDYR.
il Medfor af §§/l -3  samt § 13, 2det Stk., i Lov for Færoerne Nr. 36 af 28. 

Februar 1908 om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme hos Husdyrene m. m., 
jfr ,  kgl. Resolution aí 2 L  Juni 1926, fastsættes herved folgende Bestemmelser:

1 1) Det er forbudl al indfore til Færoerne andre Husdyr end Heste íra Island, 
Kvæg; Faar, Geder og Svin fra Danmark, Island, Norge, Sverige og Storbritannien, 
Hunde íra Danmark, Norge og Sverige saml Fjerkræ íra Danmark, Norge og 
Sverige,

Tilladelse til Indforsel aí fornævnte Husdyr, der kun maa finde Sted efter særlig 
for hvert enkelt Tilfælde meddelt Tilladelse fra Amtmanden,2) jfr . § 1 i fornævnte 
Lov, maa kun meddeles, naar Indforselen er paakrævet af Hensyn til den paa
gældende Races Forbedring,

2 Kvæg, Faar, Geder, Svin, Hunde samt Fjerkræ maa kun indfores over Thors
havn, og Dyrene maa kun bringes i Land, saafremt Anmeldelse herom forud er 
sket til Politiet, der skal sorge for, at Dyrene saavidt muligt umiddelbart efter 
at være bragt i Land undersoges af Dyrlægen.

Kvæg, Faar, Geder, Svin og Hunde skal under Politiets Tilsyn anbringes i 
Karantæne i mindst 3 Uger, Dyrene skal under Karantænen holdes fuldkommen 
afsondrede og maa ikke frigives, medmindre de efter en af Dyrlægen forelagen 
Undersogelse er befundet sunde, og Politiet skriftlig har meddelt Tilladelse til Fri
givelsen.

Faar skal i Karantænetiden underkastes Vaskning med en desinficerende Oplos
ning, f. Eks. Kreolinvand, Lysolvand (Sapokarbol), Tobaksafkog eller lignende.

Kvæg og Hons maa kun frigives, saafremt de har bestaaet en aí Dyrlægen fore
tagen Tuberkulinprove. Saafremt det ved Dyrlægeundcrsogelsen viser sig, at et 
Dyr ikke er sundt, eller det reagerer ved Tuberkulinprøven, skal det nedslaas 
eller tilbagesendes li! det Liind, hvorfra det er indfort.

Alle Udgifter ved de heromhandlede Foranstaltninger skal afholdes af vedkom
mende Importor, der paa Forlangende skal stille Sikkerhed derfor med el efter Poli
tiets Skon tilstrækkeligt Pengebelob. Saafremt Sikkerhed ikke stilles inden en af 
Politiet fastsal kort Frist, skal det paagældende Dyr nedslaas eller tilbagesendes 
paa Imporlorens Bekostning.

3 Uld maa kun indfores lil Færoerne fra Danmark, Island, Norge og Sverige, 
og kun til en Havn, hvor en Politimyndighed er bosat. Ved Indforsel fra Island 
og Norge skal der medfolge Altesl fra en Dyrlæge eller vedkommende Øvrighed 
om, at Faareskab ikke forekommer i paagældende Dislrikt. Al Uld, som indfores, skal 
under Politiets Tilsyn paa vedkommende Imporlors Bekostning \askes i desinfi
cerende Oplosning, jfr . § 2, 2det Stk.

®) J f r .  B ek , N r. 4 8  a f 7 . Nov. 1941, LI. Nr, 15 a f 13, M arts 1951 og kunng, nr.
52, 21. nov. 1952.

a) Nu Lttndspíyrct,
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Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. Juni d. A. og samtidig ophæves 
Justitsministeriets Bekendtgorelse for Færoerne Nr. 186 af 31. Juli 1908 om For 
anstaltninger mod smitsomme Sygdomme hos Husdyrene.

3. Maj —  BEK, (NR. 98) OM ÆNDRING I de ved kgl. Res. 29. Maj 1896 fastsatte 
BESTEM M ELSER OM THORSHAVN KOMMUNESKOLE (Indfojet i Bek. 
af 1890).

1. Maj —  ANORDN. (NR. 105), HVORVED LOV NR. 119 A F 20 APRIL
1926 OM TILSYN MED DE AF EKSEKUTORER BEHANDLEDE DØDSBOER 
SÆ TTES I KRAFT PAA FÆRØERNE.

I Henhold lil den Regeringen ved § 16 i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 om 
Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dðdsboer givne Bemyndigelse sættes den 
nævnte Lov herved i Kraft paa Færoerne fra den 1. Juni 1927 at regne med 
folgende Ændringer og Tilfojelser:

1 1 § 2, 1ste Stykke indfojes efler »Skiftelov Nr. 155 af 30, November 187 í 
§r§ 12, 13, 15 og 16«: »jfr. kg. Anordning Nr. 30 af 11. Januar 1876«.

2 Til 8 3, 1ste Stykke, fojes: »Paa Færoerne udoves Tilsynet med de af Ekse
kutorer behandlede Dodsboer af Amtmanden, der endvidere forer Tilsyn med Hen
syn til Boets Beholdninger af Værdipapirer og kontante Midler«. I 2det Stykke ind- 
fojes efter »Lov Nr. 117 af 10. April 1922«: » jfr, for Færoerne kgl. Anordning Nr. 
168 af 8, November 1921*.

3 I § I, 1ste Stykke, i\r. 3, indfojes efter »Skiftelov Nr. 155 aí 30. November 
1871 § 11«: »jfr, kgl. Anordning Nr. 30 af l l .  Januar 1876«.

4 1 § 10 ændres »Arveafgiftslov Nr. 117 af 10. April 1922« til »kgl. Anordning 
Nr. 168 af 8, November 1921«, Ordene »og Repartilionsstempek udgaar.

5 I § 12 Nr. 1, o, 2deí Stykke, ændres »11- Dage« lil »1 Ugerí. I Nr. 2, 1ste 
Stykke, indfojes efter »Skiftelov Nr. 155 ní 30. November 1871 § 89« : »jfr. kgl. 
Anordning Nr, 30 of 11. Januar 1876«.

C I § 13, 1ste Stykke, udgaur Ordene »og Repartilionsstempek.
7 I § I I  ændres Ordene: »1. Juli 1926« lil: »1, Juli 1927«.

30. Maj LOV (N R.111) OM TELEFONER PAA FÆ Æ R Ø ER N Ei).
Kapitel I. Om Lagtingets Eneret.
1 L agtin gel bar med de i denne Lov angivne Begrænsninger Eneret ti! Aniæg og 

Drift af Telefoner paa Færoerne, Radiotelefoner dog undtagne.
2 Fra Lagtingets Eneret efter § 1 undtages:
a. Anlæg, der af Kommuner eller kommunale Institutioner (Brandvæsen, Vand

væsen m. m.) udelukkende benyttes i den indre kommunale Tjeneste;
b. Anlæg indenfor en Ejendoms Grænser eller mellem flere samme E jer tilhorende 

eller til en og samme Bedrift forenede Ejendomme, alt dog under Forudsætning af, 
at del paagældende Anlæg alene benytles til Ejerens eget Brug;

c. Anlæg, der iværksættes af indtil 10 Personer udelukkende ti) eget Brug, for 
saa vidt Afstandene mellem dets Endepunkter Í ingen Relning overstiger 20 km, all 
dog under Forudsætning af, at der i Anlægsojeblikkel paa de vedkommende Steder 
ikke findes el Lagliugel tilhorende Anlæg, som kan komme de paugældende Per
soner lil Nylle.

3  Anlægges der private Telefonledninger, uden at der derlil er hjemlel Ret 
ved Bestemmelserne i § 2, straffes delle med Konfiskation lil Fordel for Telefon
væsenet af de ulovlige Ledninger med Tilbehor; desuden kan Ejeren eller Ejerne

*) J f r ,  reglugerS nr, 2 8 , 2ít. k l i r .  1950. Telefonva-senet e r  overtoget som Sæ ran tiggen dc.
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idommes en Bode til Amtsfattigkassen af indtil 100 Kr. Sager herom behandles 
som Politisager, men Paatale finder kun Sled efter Lagtingets Begæring.

4 Saafremt Lagtinget maatte o nske ut erhverve et privat Telefonanlæg, kan dette, 
i Mangel af mindelig Overenskomst, eksproprieres mod Erstatning, som fastsættes 
af en Vurderingkommission, bestaaende af en af Kongen udnævnt Formand op 2 
af Retten udmeldte Mænd. Samtlige de Ledninger med Tilbehor og Materiel, der 
tilhorer samme E jer og er under samme Bestyrelse, bliver at ekspropriere under 
eet, medmindre Ejeren samlykker i delvis Afstaaelse,

Ved Fastsættelse af Erstatningen bliver der at tage Hensyn ikke alene til Værdien 
af Ledninger med Tilbehor og Materiel, men ogsaa lil, om Anbringelsen af Led 
ningerne er hjemlet ved en af Anlægel dertil erhvervet Rettighed, der ikke vilkaarlig 
kan lages tilbage; endvidere vil der være at tage Hensyn til det Udbytte, som An- 
læget ved forsvarlig Drift o(f passende Takster kan antages at give, dog saalede;, 
aL der ikke kan tages Hensyn til stórre Udbytte end det, som Anlæpet faklisk 
har givet,

5 Ejeren af et privat Telefonanlæg er til enhver Tid forpligtet til paa Forlan
gende at meddele Lagtinget Oplysninger om det paagældende Anlæs;; meddeles 
Oplysningerne ikke inden en af Lagtinget fastsat Tidsfrist af mindst 4  L ger, kan 
Forpligtelsens Opfyldelse fremtvinges ved en daglig eller ugentlig Bode, om tilfalder 
Amtsfattigkassen.

6 Laglingel skal være pligtigl lil, saa vidt og saa længe Ministeren for offentlige 
Arbejder forlanger det, al overtage Telegrambesorgelsen paa Færoerne overensstem
mende med de derom til enhver Tid gældende Love, Reglementer og andre For 
skrifter og i ovrigt paa de Vilkaar, som af Ministeren fastsættes. For saa vidt Driften 
af den af Staten oprettede troadlose Telegrafforbindelse mellem Thorshavn og Suderó 
i Henhold hertil overgaar til Lagtinget, skal Vedligeholdelsen af de paagældende 
Iraadlose Telegrafstationer dog være Laglingel uvedkommende.

Overgaar Telegrambesorgelsen ikke lil Lagtingel, er detle pligtigt til Sam
arbejde og Samtrafik med Staten eller den, hvem Telegrambesorgelsen overdrages, 
i det Omfang og paa de Vilkaar, som af Ministeren bestemmes.

Inden Ministeren træffer Afgíirelse i foranforle Tilfælde, skal Lagtingets Er
klæring indhentes.

Kapitel II. Om Ledningers Anbringelse og Beskyttelse.
7 Lagtingets Telefonledninger med Tilbehor maa anbringes paa, over eller under 

fremmed Grund og Ejendom, være sig offentlig eller privat; saafremt vedkommendes 
Samtykke til Anbringelsen ikke har kunnet opnaas, skal det dog være godtgjort ved 
el Skon, afgivet af uvildige, derlil af Retten udmeldle, sagkyndige Mænd, at An
bringelsen er nodvendig for Anlseget, For ovrigt bliver der ved Udførelsen af An- 
læget at lage Hensyn lil de Ønsker, som den offentlige Myndighed eller private 
Ejer, hvis Ejendom berores af Anlægel, maatte have angaaende Sledet, hvor Led
ningerne med Tilbehor skal anbringes, selv om Bekostningen ved Anlæget derved 
foroges. Langs offentlige Veje skal Ledningen saa vidt muligt holdes paa en og 
samme Side af Vejen.

Paa Sleder, hvor der alt er anbragt Telegrafledninger eller kommunale eller pri
vale Telefonledninger eller Gas-, Vand-, Kloak-, Elektricitets- eller lignende Led
ninger, maa Lagtingets Telefonledninger kun anbringes, for saa vidl det kan ske 
uden Ulempe for de forsinævnte Ledninger, hvilket om fornodent bliver at godt- 
gore ved en paa lovlig Maade optogen Skðnsforretning.

De i Lagtingets Tjeneste staaende Personer, der er beskæftigede ved eller forer 
Tilsyn med Arbejder ved en Laglinget tilhorende Ledning og legitimerer 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 paagældende Arbejder gor del fornodent. Til beboede Huse har de 
nævnte Personer dog kun Adgang om Dagen, ad anvist Vej, og kun for saa vidt
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del kan ske uden Ulempe íor Beboerne; til Beboelseslejligheder har de ikke 
Adgang.

S Sanfreml det til Anlæg af en Lagtinget tilhørende Telefonledning med Tilbe
hor bliver fornodent at erhverve fremmed Ejendom, vil denne, íor saa vidt Af
staaelse ikke opnaas i Mindelighed, og Erhvervelsens Nodvendighed godtgores ved 
lovligt Skon, være at ekspropriere efter Reglerne i Lov Nr. 69 aí 7. Maj 1881 om 
Forpligtelse til Jords Afgivelse til offentlige Veje, Havne og Landingssteder saml 
til offentlige Skoler paa Færoerne.

9 Foranlediger Anlæget af eller Vedligeholdelsesarbejder ved en Lagtinget til* 
horende Telefonledning, al deii Grund, hvorover Ledningen fores, midlertidig helt 
eller delvis unddrages fra den sædvanlige Benyttelse, elfer at saadan Benyttelse 
besværliggores,skal der en passende Tid íor Arbejdernes Paahegyndelse gives den, 
der har Raadighed over den paagældende Grund, skriftlig Meddelelse 
derom. Naar de paagældende Arbejder er nodvendiggjort ved Beskadigelser af 
Ledningerne, som er bevirket ved pludselige Begivenheder, og som kræver uop
holdelig Udbedring, skal det dog være Lilstrækkeligt, at skriftlig eller mundtlig Med
delelse gives snaresl muligt, senest samtidig med Arbejdernes Paahegyndelse.

10 Hvor en Lagtinget tilhorende Telefonledning er anbragt, maa der ikke fore
tages 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 indtraadt Begivenhed har nodven- 
diggjort Arbejdets uopholdelige Udforelse, snarest muligt, senest samtidig med 
dets Paahegyndelse, sker skriftlig eller mundtlig Anmeldelse derom til den af Lag
tinget ansatte Bestyrer af Telefonvæsenet eller til den nærmeste Telefonstation.

En Lagtinget tilhorende Ledning skal paa Begæring af vedkommende Grundejer 
midlertidig eller for stedse fjernes,naar det godtgores, at Fjernelsen er nodvendig for 
iværksættelsen af Arbejder som de nævnte eller for den Brug, som Ejeren agter 
at gore af Grunden. I Mangel af mindelig Overenskomst skal Sporgsmaalel om Nod- 
vendigheden af, al en Lagtinget lilhorende Ledning midlertidig eller for stedse 
skal fjernes, afgores ved en paa lovlig Maade oplagen Skønsforretning.

Plantninger og Bevoksninger paa offentlig Gade, Vej eller Plads, der udsætter 
Lagtingels ved denne Lovs Ikrafttræden bestaaende Telefonledninger for Forstyr
relse kan af Lagtinget fordres beskaarel i el aadant Omfang, som det ved lovligt Skon 
godtgores at være nodvendigt for Ledningernes Sikkerhed.

11 Naar privale eller Kommuner vil anlægge Telegraf- eller Telefonledninger 
eller Ledninger for elektrik Drivkraft, Elektricitet til Belysning og lignende paa 
Steder, hvor der alt er anbragt Teleifonledninger, som tilhorer Lagtinget, sk d 
hine Ledninger anbringes saaledes, at de ikke frembyder Fare for at hindre eller 
forulempe Benyttelsen af Lagtingets Ledninger. Sporgsmaalel om, hvorvidt dette 
er Tilfældet, skal i Mangel af mindelig Overenskomst afgóreá ved lovligt Skon.

Saafremt en prhat eller kommunal Ledning skulde falde ned og derved hindre 
eller forulempe Benyttelsen af en Lagtinget tilhorende Telefonledning, skal Lag
tinget være berettiget til henholdivis for den private Ejers eller Kommunalbestyrel
sens Regning at træffe saadanne Foranstaltninger ved den fórstnævnle Ledning, 
som skonnes at være nodvendige til den opslaaede L lempes Fjærnelse.

12 Ligesom der íor Afstaaelse af Grund lil Anlæg af Telefonledninger, jfr . § 8, 
vil være al yde fuld Erstatning, saaledes vil al Skade og Ulempe, som Anbringel
sen, Tilstedeværelsen og Vedligeholdelsen af saadanne Ledninger, jfr . §§ 7, 9 og 
10, forvolder paa fremmed, offentlig eller privat, Ejendom, være at erstatte af 
Lagtinget. Erstatningens Storrehe bliver i Mangel af mindelig Overenskomst at 
fastsætte af uvildige, paa sædvanlig Maade af Rellen dertil udmeldte Mænd.

13 Overtrædelse af Bestemmelserne i § 10, 1ste og 3die Slyke, samt §11, 1ste 
Stykke, straffes, for saa \idt Handlingen ikke efter sin Beskaffenhed falder ind
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under almindelig borgerlig Straffelovs § 2 9 5 ')  med Boder indtil 200 Kr. til Amts- 
fattigkassen. Sager herom behandles som Politisager, men Paatale finder kun Sted 
efter Laptingets Begæring,

Kapitel III. Om Hemmeliglwldelsespligten.
14 De ved Laglingels Telefonvæsen ansatte Funktionærer er forpligtede til 

ikke nlene saa længe de er i Telefonvæsenets Tjeneste, men ogsaa efter al de 
er udlraadt of denne, at hemmeligholde fo r alle uvedkommende snovel Indholdet 
of Telefonsamtaler saml Navnene paa de gennem Telefonen samtalende Personer som 
fndholdet og Tilstedeværelsen af de til Besorgelse gennem Telefonledningerne ind
leverede Telegrammer samt Navnene paa Afsender og Modtager af Telegrammer.

Den, der handler herimod, straffes med Biider til Statskassen eller simpelt Fæng
sel'-1)

15. Juni —  LOV (NK. 125) OM Ændringer i Lov om Anlæg af HAVNE m. v. 
paa Færoerne, {lndfojet t Loven af 1913),

2. Juli —  JUSTM . SKR. ANC. TIM E- OG DAGPENGE T IL  DOMMEREN.8)
I Skrivelse af 9. Juni 1927 har Amtet forespurgt hvorvidt der, efter Reglerne 

i Justitsministeriets Bekendtgorelse Nr. 110 af 1. April 1922 om Time- og Dag
penge m, v,, der af Amtet er bragt i Anvendelse ved Beregningen af de Dommeren 
pua Færoerne tilkommende Dagpenge paa Tingrejser, tilkommer Dommeren det
i nævnte Bekendtgorelse omhandlede Nattillæg, uan-el om han paa Rejserne over
natter paa Rulebaaden, saaledes at han betaler særligt for Kojepluds. Foran
lediget heraf skal man meddele, at Justitsministeriet efter Omstænighederne ikke 
finder, at der kan indvendes noget imod, at det nævnte Nattillæg ydes Dom
meren.

5. Juli KGL. STA D FÆ STELSE PAA FUNDATS FOR ELSE BERGITTE 
PETERSEN S LEGAT«.

LegatJcapitalen er 5.000 Kr. Renterne anvendes lil værdige Beboere i Alderdoms
hjemmel i Thorshavn, naar et soodant bliver oprettet. Indtil dette sker, uddeles de 
til Personer, der opfylder Betingelserne for at bebo et saadant Hjem. Legalel be
styres af Thorshavns Byraad. Med Hensyn til Regnskabets Aflæggelse, dets Revi
sion og Godkendelse forholdes i Overensstemmelse med de for Thorshavns Kom
munes Regnskaber gældende Regler.

15. Juli —  BEK. (iNR. 206), hvorved i Henhold til § 6 í Lov uf 1. Juli 1927 
om pligtig AFLEVER INC AF TRYKSAGER T IL  OFFENTLIGE BIBLIO TEKER
fastsættes folgende:------------- Aviser. ---------------

6 Afleveringen skal undtagen íor Færoernes Vedkommende ske direkle til ved
kommende Bibliotek (Avissamlingen). For Færoernes Vedkommende skal Afleverin
gen ske gennem Amtmanden, men iovrigt paa samme4) Maude,

16. Juli —  LOV (iNR. 179) OM TILLÆ G  T IL  LOV OM NAVIGATIONS- 
UNDERVISNING AF 28. FEBR. 1916.G)

1 ° )  I Tilslutning lil de i § 1 i Lov om Navigationsundervisningen omhandlede

I ) N ugældende S lf i .  § 193.
!> J f r .  Lov Nr. 127 a l 15. A pr. 1930 S 3.
II) J f r .  Sportelregletn . 30, M arls  1836 g 15 og Ju stm , Sk r. 9 . F e lir . 1928,
4)  il. v, s ,: I Ja n u a r og Ju li  M aaneder for del forlobne Halvnar med la  enslydende F o rteg 

nelser. S e  iovrigt nnsnnere Bekendlgurelsen ( i Lovtidende ío r 1927). J f r .  kiinng nr,
Í2, 16. Juni 1952.

“) N aiigalionsskoleva‘sent:t nu Sæ ranliggende, jf r .  LI, Nr, 19 a f 28  Murls 1949.
Som n'm lret ved m iill. Hest. Nr. 29 a f 26. O kt. 1944.
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Eksaminer opretles en udvidet Fiskeskipperpróve, omfattende Fagene: 1) iN'aví* 
gation, 2) Internationale Sbvejsregler og internationale Fiske ri bestemmelser, 3) 
Maskin- og Motorlære.

Den, der vil indstilles til den udvidede Fiskeskipperpróve, skol have erhvervet 
Bevis som Fiskeskipper af 1ste Klasse. —  Desuden skal han ind
stilles af den Skole eller Lærer, der har forberedt ham.

De nærmere Bestemmelser angaaende Eksamenskravene fastsættes og Provens 
Afholdelse íoregaar efter de Begler, som indeholdes i Lov om Navigationsundervis- 
ningen for Styrmandseksamens Vedkommende. Uden særlig Tilladelse of Ministe
ren for Industri, Handel og Sofart kan Proven dog ikke afholdes oftere end een 
Cang om Aarct ved nogen Skole.

2 § 4, 2det og 3die Stykke, i Lov om (Navigationsundervisningen affattes saale
des: »Den, der vil indstilles til Styrmandseksamen, skal godtgore, at han efler det 
fyldte 15de Aar har faret til Sos og forrettet Somnndstjenesle i mindsl I Aar, 
hvoraf mindst H/& Aar sogaaende Sejlskib. Desuden skal han indstilles af deti 
Skole eller Lærer, der har forberedt ham. Nærmere Regler om Fartsbetingelserne 
fastsættes ved kongelig Anordning.«

3 Ministeren for Industri, Handel og Sofarl kan efter Omstændighederne gore 
Undtagelser fra de i §§ 1 og 2 indeholdle Beslemmelser om Sofarl.

4 Ministeren for Industri, Handel og Sofart kan —  uanset Bestemmelsen i § 15, 
2det Stykke, 1ste Punktum, i Lov om Navigationsundervisningen , hvor Om
stændighederne taler derfor, bestemme, at Bedommelsen ved den udvidede Fiska- 
skipperpriive, Styrmandseksamen og Skibsforereksamen foretages af eet Medlem 
af den i Lov om Navigationsundervisningen omhandlede Eksamenskommission i 
Forbindelse med Eksaminator.

5 Ministeren for Industri, Handel og Sofarl bemyndiges lil, i Overensstemmelse 
med Heglerne i 5te Afsnit i Lov om Navigationsundervisningen og med Virkning 
som omhandlet i Loven, at godkende en Navigalionsskole i Thorshavn eller en 
anden dertil egnet Kommune paa Færoerne. Skolen drives som Styrmandsskole, 
saaledes at der som ved de iivrige godkendte Nuvtgalionsskoler desuden undervi
ses lil de lavere nautiske Eksaminer.

Uden særlig Tilladelse af Ministeren for Industri, Handel og Sofart kan Styr
mandseksamen ikke afholdes oftere end een Gang om Aaret ved Skolen.

G Den, der har bestaaet Styrmandseksamen, anses som tillige at have beslaaet 
den udvidede Fiskeskipperpróve. Den, der har bestaaet den udvidede Ftskeskipper- 
prðve, kan \ed Aflæggelse af Styrmandseksamen efter Omstændighederne fritages 
for fornyet Eksamination i Faget Maskin- og M otorlæ re,------------

9 Denne Lov Iræder i Kraft den 1. August 1927. Fra samme Tidspunkt borl- 
fuider Godkendelsen for Sætte- og Fiskeskipperskoten i Thorshavn, For saa vidt 
nogen af Lærerpersonalet ved den sidstnævnte Skole ansættes som fast Ltcrer ved 
Navigationsskolen, kan der tillægges den paugældende Anciennitet fra del Tids
punkt, da vedkommende er blevet godkendt som Bestyrer eller Lærer ved Sælle- 
og Fiskeskipperskolen.

10. Nov. — ANORDN. (NR. 278), HVORVED & 2 I LOV AF 12. APRIL 1927 
OM ÆNDRINC I og Tillæg lil LOV Nr. 51 af 25. Marts 1872 OM KONKURS 
m. m. sættes i Kraft paa Færoerne, (Nævnte Bestemmelse sættes i Krafl i ufor
andret Skikkelse).

26, Jan. 1928 HANDELSM. S K B .J) —■ —  —, skal man meddele, at Han
delsministeriet maa holde for, at et Antagelsesbevis kun er gyldigt for den Han
delsrejsende, for hvem det er udstedt, saalænge han reproisenterer det paa Be

>) Se Lov- Nr. 36! af 13. Der. 1933.
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viset anítirte Firma, og at et Firma, der har bekostel Antagelsesbevis tor en be 
stemt Repræsentant, vil kunne forvente, saafremt Forholdet til denne ophorer inden 
Udlíibet af BeriseLs Cyldighedstid, at faa Antagelsesbevisel overfort til en ny Re 
præsenlant, naar Andragende herom indgives lil Ministeren for Industri, Handel 
og Sofarl.1) -------------

9. Febr. JUSTM . SKR. ANG. RETSA FGIFTER SAMT BEFORDRINGSGODT
GØRELSE OG DAGPENGE T IL  DOMMEREN.2) --------Lagtingel vedtog end
videre en IndsLilling, hvori man anmodede Justitsministeriet om al m eddele de 
puagældende Myndigheder, al Beíordringsgodtgbrelse og Dagpenge ved Domme
rens og hans Fuldmægtiges Embedsrejser skal udredes af Statskassen i Overensstem
melse med Reglerne i Loven om Statens Tjeneslemænd. saml om, saafremt denne 
Ordning antages al udkræve áærlig Lovhjemmel, al soge saadan tilvejebragt. Foranle
diget heraf skal man meddele, al Justitsministeriet under Hensyn til Lagtingels Stilling 
har stillet Sporgsmaalel om Retsafgíftslovens Udvidelse tii Færoerne og om en 
Æ ndring i de særlige for Færoerne gældende Bestemmelser om Udredelse af Be
fordringsudgifter og Dagpenge lil Dommeren paa Færoerne i Bero indtil videre, 
hvorved bemærkes, at Justitsministeriet maa formene, at Tjenestemandsloven ikke 
har gjort nogen Ændring i de sidstnævnle Bestemmelser, og at Ministeriel ikke 
mener al have Hjemmel til administrativt ut imodekomme Lagtingels Indstilling 
pau delte Punkt.

7. Marts —  LOV (NR. 16) OM ÆNDRING I LOV FOR FÆ RØERNE NR. 
76 AF 12. MARTS 1923 OM DFN KOMMt'NALE BESKATNING. (Indfbjet i Lo 
ven af 1923).

17. Marts ANORDN.( NR. 6 7 i OM LEM PELSER I SØMANDSLOVEN AF
1. MAJ 1923, FOR SAA VIDT ANGAAR FÆ RØERNE.«) I Henhold til den Re 
geringen ved Somandslov af 1. Maj 1923 § 92 givne Bemyndigelse fastíætles her
ved for Færoernes Vedkommende folgende Lempelser i bemeldte Lov:

Til § 11, 2det Stykke fb jes: »Saafremt Rejsen gaar til et udenfor Færoerne 
beliggende Sted, eller der med Skibet agtes drevet Fiskeri, skal de i Afregnings- 
biigerne og Skibsbemandingslisten indforte Overenskomster forinden Afsejlingen 
godkendes for Politimesteren, eller, udenfor Thorshavn, for vedkommende Syssel
mund eller Sognefoged, eller, i Havne, hvor ingen Sysselmand eller Sognefoged er 
bosul, for de af Amtel derlil sæ rli" bemyndigede K aranlæ nebeljente paa Syssel
mandens An- og Tilsvar, forsuavidt saadan Godkendelse ikke allerede er skel ved 
Forhyringen.

Naar Mandskab antages til Tjenesle ombord i Fiskerskibe mod Andel í Udbytte, 
er Skibsforeren forpliglel til al paase, at der, foruden den i Afregningsbogen og 
Skibsbemandingslisten indforle Gengivelse af Hyreaftalen, oprettes en sær- kih skrift
lig Konlrokt heroin. Delte skal for den forste Paamonstrings Vedkommende ske 
i Overværelse af Politimesleren, eller, udenfor Thorshavn, vedkommende Syssel
mand eller Sognefoged, men kun forsuavidt angaar senere Paamonstringer tillige
i Havne, hvor ingen Sysselmand eller Sognefoged er bosat, ske paa Sysselman
dens An- og Tilsvar i Overværelse af en Karanlænebetjenl, forsaavidt saadan Myn
dighed er blevet ham overdraget af Amtet.

De Personer, i hvis Overværelse Konlrakten kan oprettes, er paa Skibsforeren* 
derom fremsatle Begæring pligtig at bistaa med Affattelse af Kontrakten.

>) llcn lto rer nu under Landsstyret.
2) J f r  S p o rld re g lem . ,10. M urts 1836 § 15 og Ju stin . Sk r. 2, Ju li 1927.

Jf r .  Somandslov Nr, 229 a f 7. Ju n i 1952.
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Ved forsle Pnambnstring íorstaas den Paamonstring, hvorved de Kontrakter op
rettes, der i del paagældende Aar lægges til Grund for Mandskabets Lonnings- 
vilkaar m. m .; ved senere Panmcinslringer íorstaas Paamonslringer, hvorved Mand
skab paambnstres paa samme Vilkaar som de ved forste Paamonstring aftalte.«

31. Marts —  BEK. (NR. 71) AF LOV OM SØNÆRING AF 28. FEBRUAR 
1916 MED SEN ERE ÆNDRINGER. —  Holge § 23 betales íor Bevis som
Skibsforer 30 Kr. og som Sætteskipper eller Fiskeskipper af ls le  Klasse 10 Kr. 
som en Kendelse lil Kommunen. For andre Beviser belales inlel. Beviserne udste
des af Politimesteren.

31. Marts —  LOV (NR. 85) OM INDFØRELSE AF EN M ATRIKUL OG OP
RETTELSE AF ET REALREGISTER FOR THORSHAVN.i)

1 Den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning i Aarene 1925 og 1926 fore
tagne Malrikulering af Thorshavn er den for Byen gældende Matrikul, der kun 
kan ændres ved Udstykning eller Sammenlægning.

2 Til L dslykning af et Matrikulnummer i Thorshavn udkræves Approbation af 
Landbrugsraadet.

Udstykningsapprobalionen, der skal indeholde Oplysninger om de ved Udstyk 
ningen udlagte Adpangsveje, bliver al meddele Dommeren, der paa del udstyk
kede Matrikulnummers Folio har at notere den ved Idstykningen foregaaede For
andring med Hensyn Lil Areal, Vejadgang m, m.

Intet Skbde eller andet Adkomstdokument paa en Del af et Matrikulnummer, 
til hvis Udstykning Landbrugsraadets Approbation i Henhold til denne Lov ud
kræves, maa linglæses, forinden det af Byraadet er blevet forsyneL med Paaleg- 
ning om Approbationens Dalo, om Parcellens Areal og de sæ rlige Forpligtelser, 
der maatte være knytlel til Approbationen. Ved Tinglæsn ingen skal fremlægges 
et af Landbrugsraadet attesteret Udstykningskort over det paagældende Areal.

Ligeledes maa intet Skode eller Adkomstdokument paa en fast Ejendom eller 
efi Del af en saadan tingíæses, forinden det af Byraadel er blevet forsynet med 
Paategning om, at de forfaldne Skalter af Jord og Bygninger er betalt.

Angaaende de Forpligtelser, der pnahviler en Parcel, foretager Dommeren i 
Henhold til Byraadets Paategning paa Adkomstdokumentet ved dettes Tinglæs
ning den fornodne Nolering paa Ejendommens Folio.

Ingen Del af et Matriículnummer maa særskilt bortfæstes eller for et længere Tids
rum end 10 Aar bortlejes, og inlel hertil sigtende Dokument maa linglæses.

Bygningskommissionen maa ikke meddele Tilladelse til Bebyggelse af en ud
stykket Del af el Matrikulnummer, uden at Landbrugsraadets Approbation samt 
det atlesterede Udstykningskort er forevist Kommissionen.

3 Den, der onsker et Matrikulnummer udstykket, har desanganende at henvende 
sig til Byraadet, som derefter foranstalter den i Anledning af Udstykningen for
nodne Opmaaling og Parcelskellenes Afmærkning i Marken med lydelige og va
rige Mærker, alt efter de Regler, der maatte blive fastsat af Landsstyret-) Naur 
Sagen er tilstrækkelig forberedt, indsender Byraadet den med sin Erklæring til Land
brugsraadet.

4 Sammenlægning af flere Mairikulnumre ti! eet Matrikulnummer, saaledes at 
delle ikke paa ny maa udstykkes uden Landbrugsraadets Approbation, maa ikke 
finde Sled uden Tilladelse fra Landbrugsraadet. Forinden en saadan Sammen
lægning tillades, skal der foreligge Attesl fra Dommeren om, al der mellem de 
tinglæsle Prioritetshavere i Mutrikulnumrene har fundel el Opgor Sted, hvorved

*) Som  æ ndret ved LI. Nr. 26 a f  31. M arts 1949,
-) J f r .  Bek. Nr. 263 og 265 a f  29. Oku 1931.
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Hæftelsernes Prioritet indbyrdes er blevet -fastlagt, eller om, ul Matrikulnumrene 
er undergivet de samme Hæftelser, eller at kun del ene Malri kul nummer er be
hæftet. Nævnle Fastlæggelse af Prioriteterne skal ske ved tinglæsl Pnategning pua 
Pantebrevene.

Er det i Øjeblikket umuligl at skaffe Paategning, eller nægter en Panthaver at 
give Pnategning, kan Sammenlægning dog lilíades, naar der enten stilles en ef
ter Dommerens Skíin betryggende Sikkerhed for den paapældende Panterets Ind
frielse, eller der fremskaffes Attest fra Dommeren og lo af ham tilkaldte, paa dette 
Omraade særlig kyndige Mænd om, at Sammenlægningen ikke kan medíore nogen 
som helst Fare for Panlesikkerheden. I disse Tilfælde fastsættes Prioriletsforholdet 
af Dommeren.

Nærmere Regler om Tilvejebringelse af de í 2det Stykke nævnle Attester, her
under Instruks for Vurderingsmændene og Regler om Betalingen for Attesterne, 
gives af Justitsministeriet.!)

Ved Tvangsauktion over et sammenlagt Matrikulnummer ansættes de fór Sammen
lægningen bestaaende Servitutters, Brugsrettigheders og andre Byrders Andel i 
Kobesummen, hvis de ikke fuldt dækkes, ved el Skon af Fogeden under Hen
syntagen tit Forholdes mellem Værdien af den Byrderne vedkommende Del af 
Mnlrjkulnummeret og Værdien af det sammenlagte Matrikulnummer.

5 Forinden Landbrugsraadel approberer en Sammenlægning, skal der indhentes 
en Erklæring fra Byraadet.

6") Genparter af Matrikulens Dokumenter kan faas gennem Byraadet; Betalin
gen herfor og for Parcelkorts Attestation fastsættes af Landsstyret. Reelerne 
for Matrikulens Vedligeholdelse fastsættes af Landsslyret efter Forhandling med 
Byraadet.

7 Dommeren opretter et Realregister for samtlige Malrikulmimro i Thorshavn 
efler nærmere Regler, der faslsættes af Justitsministeriet.1) Udgifterne herved af
holdes af Statskassen.

8 Inden en Maaned efter denne Lovs Ikruftlræden anlægger Amtmanden ved 
offentlig Stævning, der indrykkes 3 Gange i den for Færoerne til Optagelse af 
offentlige Bekendtgorelser autoriserede Avis og Statstidende, med 6 Muaneders 
Varse! Retssag ved Færoernes Ret mod alle og enhver, der muatte have Indsi
gelser at fremsætte imod, al de i Matrikulen anfðrte Ejere indfóres i Realregiste
ret som Ejere af i enhver Henseende ubehæftede Ejendomme.

Del skal i Stævningen anfores, at den gælder alle og enhver, som mener at 
have Ejendomsret, der ikke er anfbrl i Malrikulen, Panteret, Brugsret eller servitut- 
mæssige Rettigheder over fasi Ejendom i Thorshavn, og det skal ved Stævningen 
paalægges dem ved Mode i Retten at medbringe Adkomstdokumenler, Pantebreve 
og andre til Sagens Oplysning tjenende Dokumenter, der maalle være i deres Be
siddelse, samt G enparter af disse Dokumenter, udfærdiget efler Regler, der fast
sættes af Justitsministeriet.1*) Dokumenterne skal saa vidt muligt være forsynel med 
Paategning aí Byraadel om, under hvilket Mulrikuinummer del i Dokumentet om
meldle Grundslykke cr oplaget i Matrikulen; Bemærkning herom skal oplages i 
Stævningen. Det skal endvidere i Sta;vningeu anfores. al Matrikulen med lilhó- 
rende Kort ligger ti! Eftersyn paa Dommerkonloret.

9 Den i forrige Paragraf omhandlede Retssag falder i Rette samtlige ordenllipc 
Uetsdage, der ligger mellem Stævningens forste Indrykkelse og Stævnevarselets 
Udlob, begge Dage medregnet, og kan endvidere behandles af Dommeren paa over
ordentlige Retsmoder.

Forste Retsdag fremlægges Malrikulen med lilhorende Korl.
Indsigelser fremsættes inden Retten og behandles af Dommeren inden Relíen un

*) Se Anordn. Nr. )88 nf 22, Juni 1928.
=) Jfr . Bek. Nr. 263 og 26S af 29. O kt. 1931.
0) Sc  Anordn. Nr. 188 aí 22. Ju n i 1928.
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der Tilsigelse af alle vedkommende, derunder Amlmanden og Byraadet. Dette skal 
være berettigel til at indbringe for líellen Sporgsmaal om Servitutter, som maa 
sktinnes al være af almen Betydning.

10 Senest I Uper efter Stævnevarslets Udlob optages Retssagen til Dom, 1 Dom
men fastsættes, at Matrikulen med de Ændringer, der afgores í Dommea, skol 
danne Grundlaget for Real registeret.

11 Ved Dommen erhverver den paagældende Legitimation som E jer, 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 saale
des forbeholdte Rettigheder indfores i Realregistret med Tilfojelse i Anmærknings- 
rubrikken af Ordet »forelobig«. Saafremt Sag ikke er anlagt inden den foran 
fastsatte Frist, eller Rettigheden nægtes Anerkendelse ved endelig og upaaankelig 
Dom, udflettes Rettigheden af Realregistrel. Anerkendes derimod Rettigheden ved 
saadan Dom, gores der herom Anmærkning i Registerel, og Ordel »forelobig« 
udstreges.

12 Det skul i Dommen udtales, at Pantebreve, der ikke er fremlagt under Rets
sagen, er mortificeret.

13 Dokumenter, der har været fremlagl i Retssager, anlagt i Henhold til denne 
Lovs §§ 8 og I I ,  maa ikke tilbagelevere:- for Ankefristens Udlob. Inden Tilbage
leveringen skal hvert enkelt Dokument af Dommeren forsynes med Paategning om 
den i Dokumentet omhandlede Ejendoms Malrikulbelegnelse og, hvis Dokumen
tets Indhold ikke fuldlud er godkendt ved Dommen, om, i hvilken Udstrækning 
indholdel er godkendl.

14 Sager, anlagt i Henhold lit denne Lovs §§ 8 og 11. er fritaget for Gebyr i 
forsle Instans.

15 Af de lil Tinglæsning indleverede Dokumenler leveres i Thorshavn Genpar
ter, der opbevares efter nærmere af Landsstyret faslsalle Regler.1 Genparterne 
skriies paa Folioark, og deres Rigtighed bekræftes af Dommeren. For Bekræf
telsen af Genparterne af de til Tinglæsning indleverede Dokumenler svares der et 
Vederlag af 1 Kr, for hvert læsl og 50 Øre for hverl aflæst Dokument.

Finder Udsleltelse Sled i Henhold lil Fuldmagi, eller skal der ved Aflæsning 
leveres Genparter af mellemliggende ulinglæsle Transporler, Udlægspoategninger 
eller andre Paalegninger, svares der en Afgift af 50 0 .  for Bekræftelsen af hver 
Genpart af disse Dokumenter.

Af Bekræftelsesvederlaget tilfalder lo Tredjedele Dommeren, medens en Tredje
del tilfalder Stalskassen og fores lil Indlægt paa Kontorholdsregnskabet.

16 Denne Lovs Reeler kommer ikke til Anvendelse paa den Del af Thorshavns 
Kommune, der ikke er omfattet of den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning
i Aarene 1925 og 1926 forelagne Matrikulering, For denne Del saavel som for 
andre Pladser paa Færoerne kan der efter LagUngels Indstilling ved kongelig An
ordning-) fastsælles lignende Regler som de i denne Lov indeholdle.3)

17 Denne Lov lræder i Kraft den 1. Juli 1928.

3L  Marls LOV FOR FÆ RØERNE (NR. 86) OM MÆGLING I AHBEJDS- 
STRIDIGHEDER.

I 4) Der udnævnes en Forligsmand med del Hverv al medvirke li) Bilæggelse 
af Stridigheder mellem Arbejdsgivere og Arbejdere. 1 dnæv neLen finder Sled i 
August Maaned og gælder i 3 Aar fra den paafolgende 1. Oktober at regne.

Forud for hver Udnævnelse foranlediger Amtmanden nedsat et Nævn, der be

l) Se An. Nr. lBft a í 22. Jun i 1928.
3) Nu ved LnKiingítov.
3) Jfr . Bek. Nr. 2+4 nf 18, Sept. 1931.
4)  A m tm andens Fu nktion  nu ovrrpuuet til L an ck stjre t.
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staar af 11 Medlemmer, hvorní 2 vælges af Foroya Fiskimannafelag, 1 af Foroya 
skipara- og navigalorfelag og 2 af Foroya nrbeiðarafelag, 2 af Færoernes Rederi
forening, 2 aí Færoernes Kobmandsforening og 1 af Arbejdsgiverforeningerne, 
hvorhos et Medlem udpeges af Dommeren. Sidstnævnte Medlem er Nævnets For 
mand.

Er mindst 7 Medlemmer enige om at udpege en Person, betragtes denne som ud
nævnt. Meddelelse herom skal tilsendes Amtmanden inden 1. September. Hvi> 
ingen snadan Meddelelse tilstiites Amtmanden rettidig, skal han eller dert Person, 
som han maatte udnævne, fungere som Forligsmand for den kommende Periode, 
indtil der maatte fremkomme Meddelelse fra Nævnel om, at dette har udpeget en 
Forligsmand med mindst 7 Stemmer.

Afgaar Forligsmanden ved Doden, 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 fore- 
gaaendes Funktionslid.

Paa samme Maade som ovenfor nævnt, udnævnes for á Aar ad Gangen en Sted
fortræder for Forligsmanden.

2 Forligsmanden bor holde sig underrellel om Arbejdsforholdene, og da særlig 
Lónforholdenes almindelige Stilling Lil enhver Tid, ligesom han er berettiget lil af 
enhver Arbejdsgiver- eller Arbejderorganisation at forlange sig tilsendt Eksempla
rer af enhver af en suadan Organisation sluttet kollektiv Overenskomst,

3 Naar der er Grund lil at befrygte Arbejdsstandsning, eller Arbejdsstandsning 
er indlraadt, og Forligsmanden tillægger Stridens Virkninger og Omfang storre 
samfundsmæssig Betydning, kan han —  for saa vidl Forhandlingerne mellem Par 
lerne i Henhold til de mellem dem vedtagne Bestemmelser er fort og fra en af 
Siderne erklæret afsluttet uden Resultat af egen Drift eller paa Foranledning 
af en af Parterne indkalde de stridende Parter lil Forhandling. Parterne beslem 
mer selv, ved hvem de vil lade sig repræsentere, dog maa del ikke være ved no
gen udenfor de respektive Organisationer eller Hovedorganisationer paa Færoerne 
staaende Person.

Det er Parternes Pligt at efterkomme Forligsmundens indkaldelse.
Naar Forligsmanden har besluttet at mægle eller mægler tii Hindring af en tru

ende Arbejdsstandsning, kan han paa hvilket som helst Tidspunkt fnr eller under 
Forhandlingerne som Betingelse for Mægling stille K iav til Parterne om, at Ar
bejdsstandsningen ikke iværksætles, forinden Forhandlingerne af Forligsmanden 
er erklæret for afsluttede. Kravet kan dog htijsi omfatte et Tidsrum af en Uge 
og kan under samme Arbejdsstrid kun stilles een Gang,

4 Forligsmanden er under Forhandlingerne med Parterne berettiget til al gore 
Henstillinger om lndrommelser, som maatte synes hensigtsmæssige for Stri
dens fredelige Afslutning,

Hvis Forligsmanden under en Mægling faar den Opfattelse, at de mellem Par
terne foreliggende Stridssporgsmaal eiler nogle af disse enten ikke har været un
dergivet nogen egentlig Realitetsforhandling mellem Parterne eller paa Grund nf 
deres specielle faglige Karakter bor soges forhandlet lil Ende direkte mellem Par
terne, kan Forligsmanden forlange saadan Forhandling optaget og nægle at fort 
sælle Mæglingen, forinden denne Forhandling har fundet Sted, Forligsmanden 
bestemmer Tidsfristen, inden hvis Udlob Forhandlingerne skal være afsiullet,

Naar Forligsmanden finder det formaalstjenligt, kan han fremsætle et Mæg
lingsforslag, som dog ikke uden hans Samtykke maa offentliggores, saa lænpe 
ikke beg^e Parters Svar paa Mæglingsforslaget foreligger. Inden Forligsmanden 
fremsætter sit Mæglingsforslag, skal han raadfore sig med to Repræsentanter for 
hver af Parterne.

Forligsmanden be-ílemmer efter Samraad med Parlerne Frislen for Afgivelse af 
Svar paa Mæglingsforslagel med Hensyn Lil Vedtagelse eller Forkaslelse.

5 Naar der under en Strid, som har givet Forligsmanden Anledning Lil at trødc
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lil efler § 3, opstaar Uenighed om Lon, Arbejdstid, Overarbejde og lignende, og den 
rette Erkendelse af, hvorledes de faktiske Forhold i denne Henseende har været, 
skiinnes al være af Betydning for Stridens Afgorelse, er Forligsmanden berettiget 
til at afæske Parlerne Erklæringer herom.

For saa vidt disse Erklæringer synes ham usikre eller ikke tilstrækkelig oply
sende, lmr Forligsmanden Ret til at begære Vidneforklaring optaget ved Rel- 
ten.

Forligsmanden har under disse Vidneafhoringer Ret til al være til Stede og kan 
vedrorende de i lste Slykke nævnte Forhold begære saadanne yderligere Sporgs
maal stillet til Vidnerne, som disses Udsagn maalte give Anledning til.

81) Naar el af Forligsmanden fremsat Mæglingsforslag underkastes Afstemning 
indenfor en Organisation, maa det kun forelægges i Forligsmandens Affattelse, og 
der kan kun afgives rene Ja- eller Nej-Stemmer,

Enhver Afstemning om Mæglingsforslaget skal íoregaa hemmeligt og skriftligt. 
Forligsmanden kan forlange Urafstemning, naar han skanner, at der er rimelig 
Grund hertil.

Naar Afstemningsresultatet 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 Medlem
mer. Skal Afstemning finde Sled, bor Organisationen drage Omsorg for, at alle 
stemmeberettigede Medlemmer inden Afstemningen faar Adgang til at gore sig be
kendt med Mæglingsforslaget i dets Helhed.

Opgorelsen af Resultatel a f en Urafstemning finder Sied efler nedennævnte Reg
ler:

Et Mæglingsforslag anses forkastel, naar over SO %  af de stemmedeltagende har 
stemt imod Forslaget og mindst 75 %  af de stemmeberettigede Medlemmer har 
dellagel i Afstemningen. For hver Procenl (point), hvormed Stemmeaígivningspro- 
cenlen ligger under 75, skal den til Forkastelse nodvendige Procent af de afgivne 
Slemmer forhojes med l/o.

Har Stemmedeltagelsen ikke andraget 25 pCt.. af de stemmebereltigedes Antal, 
anses Forslagel som vedtagel.

Blanke og andre ugyldige Stemmesedler medregnes ikke ved Opgorelsen.
Om Stemmercsultalerne, saaledes som de fremkommer i Foreningerne elSer Hoved

organisationerne, maa intet offentliggores eller meddeles for Forligsmanden har of
fentliggjort Hovedresultatet.

7 Det er forbudt at udstede Allesler eller fore Vidner om, hvad der af Parterne 
tilslaas eller foreslaas under de af Forligsmanden ledede Forhandlinger, medmindre 
det vedtages af begge Parler og udgor Punkter aí Forliget.

8 Udgifter til Lonning, Kontorhold nt. v. udredes af Slalen-) ved Bevilling paa 
de aarlige Finanslove,

9 Denne Lov træder i Krafl den 1. Juli 1 9 2 8 .------------

31. Marts — ANORDN. (NR. 88 ), HVORVED LOV NR. 127 AF 18. APRIL 
1925 OM HUNDEAFGIFT SAMT OM STRA F OG ERSTATNING FOR SKADE 
FORAARSAGET AF HUN D l SÆ TTES I KRAFT PAA FÆRØERNE. I Henhold 
lil den Regeringen ved § 17 i Lov Nr. 127 af 18. April 1925 om Hundeafgift 
samt om Straf og Erstalning íor Skade foraarsaget af Hunde meddelte Bemyn 
digelse sættes den nævnte Lo\ i Kraft paa Færoerne i folgende Skikkelse:

1 Enhver, der holder Hund i Thorshavn eller i en Kommune, for hvilken Af
giftsreglerne i nærværende Anordning i Henhold ti! § 1- er traadt i Kraíl, skal 
anmelde denne, inden den er t Maaneder gammel eller inden 1 Maaned, efter

l )  Som  æ ndret ved LI. Nr. 79  a í  22. D e t. 1951. 
a)  Nu a f  Landskassen.
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al han har erhvervel den, eller efter al han har lilflyllel Kommunen. Anmeldelse 
skal endvidere finde Sled inden 1 Maaned, naar der indtræder Forandringer med 
Hensyn til Afgiftspligten. Ved Anmeldelse skal der gives Oplysning om ethvert 
Forhold, som har Betydning for Afgørelsen af Sporgsmaalet om Afgiftspligten.

Anmeldelsen sker j Thorshavn paa Politistationen og paa Bygderne for Syssel 
manden (Sognefogden) ved dennes Omrejser. Falder disse efter de i forste Stykke 
nævnte Frister, skal Anmeldelse forst ske ved den forste Omrejse efter Fristens Ud 
Icib,

Ved Anmeldelsen indfores Hunden i en dertil indrettet Protokol, hvorhos der 
tildeles den et med Hundens Nummer i Protokollen forsynel Tegn; for saa \idl Hun 
den er afgiftsfri, skal Tegnet tillige være forsynet med Ordet »Afgiftsfri«. Tegnet 
skal bæres af Hunden anbragt paa et Halsbaand.

2 I Thorshavn udgor Hundeafgiften 10 Kr. aarlig. Afgiften kan af Byraadet 
forhojes til 20 Kr. aarlig. Byraadets Vedtagelse af Forhojelsen maa foreligge inden
3 Maaneder for den 1, Januar, fra hvilken Forhojelsen skal træde i Kraft.

Afgiften lilfalder Kommunens Kasse, der afholder Udgifterne ti] Tegnene, Pro
tokoller o. L

3 Holdes der i Thorshavn i samme Husstand mere end een afgiftspligtig Hund, 
bliver der for hver overskydende Hund at betale dobbelt Afgift,

4 I Kommuner udenfor Thorshavn1) kan Forstanderskabet med Laglingets Sam 
tykke lade Bestemmelserne i §t§ 2 og 3 træde i Kraft, dog at Afgiften sæltes til 5 
Kr. aarlig for den forste Hund i en Husstand og 10 Kr. aarlig for hver af de 
ovrige.

Forslanderskabets Vedtagelse herom maa foreligge inden 3 Maaneder fór den 
Lagtingssamling, der ligger forud for den 1, Januar, fra hvilken Bestemmelsen 
skal træde i Krafl.

Del paahviler Sysselmanden (Sognefogden) al fore Tilsyn med Anordningens Over
holdelse.

5 Hunde, der er under I Maaneder gamle, samt Hunde, der benyttes ved 
Faarerogt, dog ikke udover 2 for hver Husstand, er fritagel for Afgift.

Byraadet (Forstanderskabet) kan efter Ansogning i del enkelte Tilfælde ind- 
rómme Nedsættelse eller Eftergivelse af Afgiften, hvor Omstændighederne særlig 
taler derfor, saasom for blinde, dove og enligt stillede gamle Personer.

6 Regnskabsaarel for Hundeafgiften er Kalenderaaret. Hundeaf giften for tid
ligere tilrnddle afgiftspligtige Hunde forfalder lil Betaling den 1. Januar. Iovrigt 
forfalder Hundeafgiften eller Forhojelse af denne ti1) Betaling ved Udlobet af den 
for Anmeldelsen foreskrevne Frist, Afgiften erlægges under eet for hele det paa
gældende Regnskabsaar; den kan ikke fordres opkrævet.

Hvis en afgiftspligtig Hund i Regnskabsaarets Lob overflyttes til en anden 
Kommune, bliver der ikke at svare nogen Afgift af Hunden paa det nye Sled 
for det paagældende Regnskabsaar.

Indtræder Pligten lil al s\are Afgift i Regnskabsaarets sidste Halvdel, svares 
der for det paagældende Aar kun Halvdelen af Afgiften.

7 Laglinget kan udfærdige nærmere Beslemmelser om Oppeborsel af Hunde
afgiften.

8 Saafreml skyldig Hundeafgift ikke fuldstændig kan erholdes ved Udpantning, 
kan Hunden ved Politiets Foranstaltning aflives paa Kommunens Bekostning.

9 Del er forbudt at holde Hunde paa Steder, h\or der ikke er Beboellse, med
mindre Politiet meddeler Tilladelse dertil. Saadan Tilladelse kan kun ghes, naar 
der skónnes al \ære Sikkerhed for, at Hunden vil b lhe passet forsvarligt, og 
Tilladelsen kan til enhver Tid tilbagelages.

J)  S e  Lagtingsbesl, IS . Aug, 1928 tor F ro d tb o  Kom m une, 5, Nov. 1936 for Vestm anno og
5. No\. 1937 for H valbier Kommune.
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10 Overtrædelse af Bestemmelserne i §■§ 1 og 9 straffes med Bíide indtil 
100 Kr.

11 x) Den, der holder losgaaende Hunde, er ansvarlig for, at disse ikke bider 
sageslose Personer, sønderriver deres Klæder eller paa anden Maade foraar- 
sager dem Skade, Forulempes nogen paa en af de nævnte Maader af en Hund 
uden selv nt være Skyld deri, anses Besidderen med Bode indtil 100 Kr., hvorhos 
han er pligtig at erslatle den Skade, Hunden maatte have foraarsaget, for saa 
vidt Skoden lader sig erstatte med Penge, og Lil al udrede Godtgorelse for Svie 
og Smerte samt den Lyde, der maatte være fremkommet. Har en saadan Hund tid
ligere bidt el Menneske eller voldt anden Skade, hvorfor dens daværende Besidder 
er blevet domt eller har maattel indgaa Forlig med den forurettede, eller hvis en 
Hund selv gaar ud i Marken og jager eller bider Faar, skal Politimesteren paa
lægge Besidderen under Straf af Bode indlil 100 Kr. at lade Hunden dræbe, naar 
den ikke bestandig holdes bunden eller indelukkel eller forsynel med Mundkurv.

Losgaaende Hunde, der angriber og beskadiger Husdyr og navnlig Faar og 
Lam i Ejendom, paa Indmark eller Hauge, kan nedskydes.

Fra ovenstaaende Regler om Erstatningsansvar for Hunde og Ret líl Nedskyd
ning aí saadanne gøres Undtagelser med Hensyn til den Skade, som de i Henhold 
til § 59 i Lov af 23. Februar 1866-) om Ordningen af Haugevæsenet lilladte 
Hunde fórste og anden Gang foraarsager paa Faar under Fjældgang, Bogt eller 
Samkvem i den Hauge, hvor de lovlig bruges. Gor Hunden tredie Gang Skade, 
skal den afskaffes og kan nedskydes.

Endvidere kan Politimesteren paa lægge den, der holder Hunde, der viser sig bidske 
eller glubske eller har den Vane at forulempe Folk ved paa ofíenllig Gade, Vej eller 
paa Plads aL fare imod dem eller forfíilge dem, eller som forulemper Krealurer 
paa Marken, under Slraf af Bode indlil 100 Kr. at lade saadanne Hunde dræbe, 
medmindre de stadig holdes bundne eller indelukkede eller forsynede med for
svarlig Mundkurv.

12 Den, der hidser en Hund paa nogen eller undlader al holde sin Hund tilbage, 
naar han bemærker, aí den anfalder nogen, straffes med Bode indlil 100 Kr.

13 Boder efter denne Anordning lilfalder Kommunekassen.
14 Denne Anordning Iræder i Kraft den 1. Januar 1929. Forste Anmeldelse i 

Henhold til § 1 skal finde Sted inden den 1, Februar 1929, til hvilket Tidspunkt 
Hundeafgiften for Regn skab saarel 1929 forfalder Lil Betaling.

31. Marts LOV (NR. 121) OM PENSION OC EFTER  INDTÆGT FOR 
LÆ R ER E OG LÆ RERIN DER l FOLKESKOLEN PAA FÆ RØERNE.«)

4 De i Lov Nr. ISO af 12, September 1919 § 71, Stk, 7 12, indeholdte Be' 
stemmelser finder Am endelse paa de i Henhold til Lo\ Nr. 82 af 29. Marts 189 §
10 til Opfyldelse af Enkeforsorgelsespligten tegnede Forsikringer. Præmierne ud
redes med de i nævnte § 71, Stk. 9. angivne Forbehold fra nærværende Lois 
Ikrafttræden af Statskassen.

2. April JUST1TSM . SK R. ang Slat&anerkendeUe af Foroya felag móti lu 
berklasjúku’s TuberkuloseslaLion. I den i Aarel 1927 afholdte ordentlige Samling 
har Laglinget behandlet et Andragende fra Ffiroya íelag móti tuberklasjuku om 
Statsanerkendelse af og Tilskud til en Tuberkulosestation, som Foreningen agter a 
oprette paa Færoerne. Lagtingel har i edtaget indlil videre af Amtsrepartitions- 
fonden at yde el aarligt Tilskud af en Trediedel af 1000 Kr. lil nævnte Formaal

1)  J f r .  mid), B est. Nr, 14 a í 15. A pr. 1917. 
s )  Nu Lov Nr. 172 a f 18. M a j 1937 §  33,
"3 §■§ l  3 og 5 — 7 ophævede ved Lov. Nr, 199 a ( 12. A pr. 1949.
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dog paa Betingelse af, at der ogsaa af Slalskassen ydes Tilskud dertil. Foranlediget 
heraf skal man meddele, at der ved Finansloven for Finanaaret 1928 29 ved Tekst
anmærkning Nr. í  ad § 18 - VI c Tilskud lil tuberkuloses Sygebehandling, i Hen
hold til § 12 i Anordning Nr. 2 19 af 30. September 1 9 2 1, ved hvilken Anordning 
Lov Nr. 66 af 29, Marts 1921' om Statastotte til tuberkuloses Sygebehandling ud
videa til at gælde for Færoerne, er meddelt Anerkendelse af den of Foroya felag móti 
tuberklasjúku oprettede Tuberkulosestation paa Færoerne som saadan med Ret til 
Tilskud efler Anordningens Regler dog ikke udover et Belob af 1331- Kr. for det 
nævnte Finansaar,

L  April LOV FOR FÆ RØERNE (NR. 101) OM JAGT, FUGLEFANGST M. M.
Kapitel I. jagtret og Fangstret.
1 Jagtretten paa Soterritoriet ved Færoerne er med de i denne Lov fastsatte Ind

skrænkninger fri for enhver dansk Undersaat.
2 Jagtretten til Lands tilkommer Grundejeren. Lige med Grundejeren betragtes 

med Hensyn til jagtretten Besiddere uf Tjenestejord og Fæstere af Statens Jorde
gods.

Jagtretten paa Indsoer og Vandlob tilkommer den eller dem, der i Medfor af den 
gældende Lovgivning udover Raadigheden over Vandet.

Paa Fællig har, hvor ikke Vedtægt eller Sædvane medforer Afvigelser, enhver 
E jer lige Jagtret. Vedtægt om Jagtens Udovelse paa Fællig kan oprettes paa Gran
destævne, I saadan Vedtægt kan fastsættes, al der i et Fællig kun lil dels eller slet 
ikke maa jages.

Stemmeberettigede paa Grandestævne angaaende Vedtægt om Jagt paa Fællig 
er samtlige Ejere.

Særskilt Overdragelse a í Jagtretten kan kun ske for indtil 10 Aar ad Gangen.
Hel eller delvis Fredning for Jagt af en Bygds Indmark, hvori der er flere Lods

ejere, kan vedtages paa Grandestævne. Stemmeberettigede ved Vedtægtens Affat
telse er enhver af Indmarkens Ejere og Kongsíæslere. Til gyldig Beslutning kræ
ves over Halvdelen af de slemmegi vende Personer, som repræsenterer mindst Halv
delen af det stemmeberettigede Skattemarkelal.

3 Hvor ikke særlige Retsforhold medforer Afvigelse, tilkommer Retten til Fugle
fangst í Bjerge, Urer og lignende Steder, herunder Retten til »omanfleyg«, Ejerne 
af den gamle matrikulerede Indmark i den Bygd, pua hvis Grund Fuglepladsen 
ligger. Ret til at tage »hellufugl« tilkommer enhver Beboer af den Bygd, hvortil 
Pladsen, hvor Fuglen sidder, horer, men ingen udenfor Bygden boende.

Lige med E jere betragtes med Hensyn til Ret lil Fuglefangst Besiddere af T je
nestejord og Fæstere af Statens Jordegods.

4 Hvor ikke særlige Retsforhold medforer Afvigelse, deles Indlæg! ved Fugle
fangst i Bjerge. Urer og lignende Steder mellem de fungstberellígede (§ 3) efter 
Murketal.

I samme Forhold deles Udgifter ved Fangsten, derunder til Anskaffelse og Ved
ligeholdelse af de lil Fangsten nodvendige Redskuber.

5 Vedtægt om Fuglefangst i Bjerge, Urer og lignende i FælHg liggende Steder 
kan oprettes paa Grandestævne, overensstemmende med de i Lov om Grandestævne 
gældende Regler.

Kapitel 2. Fredlysning aj Fangstpladser m. m.
6 Fuglebjerge, Urer, Holme eller lignende Steder samt Ederfuglevarp kan paa 

Begæring af enhver fangslherettiget eller E jer fredlyses med den i § 15 omhand
lede Retsvirkning, naar saadant Sted af Færoernes Overpoliliret ( jfr . Lov Nr. 161 
af L Juni 1921, Pkt. 118. 1. S tk )1) efler oplaget Skon findes egnet lil Fugle
plads eller Ederfuglevarp.

i )  Nu Lo\ Nr. 174 af 11. M aj 1935 Pt. 148.
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7 Den, der onsker et af de i & 6 nævnte Steder fredlyst, har skriftlig til Over- 
poliliretten at indgive Begæring om Fredlysning, indeholdende en noje Angivelse 
af det paagældende Sted.

Retten har da af egen Drift for Rekvirentens Regning i det til offentlige Be
kendtgørelser for Færoerne autoriserede Blad 3 Gange at lade indrykke en Be
kendtgorelse om, at der lil el nærmere angivet ordinært Ting, mindst en Maa
ned efter sidste Bekendtgorelse i Avisen, vil blive udmeldt Mænd til Í Henhold til 
§ 6 at afgive Skon om Fredlysningens Hensigtsmæssighed. Bekendtgorelsen bor 
endvidere opslaas i den offentlige Kundgorelsestavle, jfr . Lov Nr. 53 af 1. April 
1912, i de Bygder, der ligger indenfor 15 Kilometers Afstand, regnet ad Sovejen, 
fra det paagældende Steds yderste Grænse, samt desuden i andre Bygder, hvis 
Beboere skonnes al have særlig Interesse i Jaglen i Nærheden af del paagældende 
Sted. Kun Bekendlgorelsen i Avisen er en Betingelse for Udmeldelsens Gyldighed.

Endvidere berammer Retten eL Reismode til Skonsforretningens Afhjemling og 
Sagens Optagelse til Kendelse.

Ved det fastsatte Ting har Retten, forend Udmeldelsen sker, at meddele, lu em 
den agter at udmelde, og at opfordre de modende, der kan angive antagelig In
teresse i Sporgsmaalet, til al fremkomme med deres Indsigelser mod Udmeldelsen 
og Bemærkninger om Fredlysningen eller dennes Omfang.

De i Lov om Rettens Pleje Kap. 19 om Syn og Skon indeholdte Regler bliver 
i ovrigí al anvende.

8 De udmeldle Sktinsmænd har i Skønsforretningen al udlale sig om, hvorvidt 
det i Begæringen betegnede Sled hell eller delvis biir fredlyses, samt om de Græn
ser, for saa vidt disse ikke er angivet i Loven, indenfor hvilke Skydning m. m. 
bor være forbudt. Skonsforrelningen afholdes efter 3 Dages Varsel til Rekvirer 
ten eller, hvis der er flere, en af disse.

9 Overpolitirettens Afgorelse af Sagen sker ved en Kendelse, der kun kan paa- 
ankes med Justitsministeriets Tilladelse, jfr . Lov af 1. Juni 1921, Pkt. 118, 2. 
S tk .i)

Overpolitiretten tilstiller Dommeren Udskrift af den afsagte Kendelse lil Ting
læsning og tilstiller ligeledes Rekvirenten og vedkommende Sysselmand en Udskrifl 
hver.

Fredningen træder i Krufl, saa snart Sysselmanden i Overensstemmelse med 
Lov Nr. 52 om Forandring i Bestemmelserne om Afholdelse af Ting paa Færoerne 
af 1, April 1896 § 3 ved Grandeslævne har fredlysl de paagældende Steder.

10 Udmeldelse, Fredlysning i Rellen, Tinglæsning og Protokollering sker uden 
Belaling af Retsafgift.

11 1 ethvert Syssel skal Sysselmanden aarlig kundgðre ved Oplæsning ved Gran
deslævne de i Sysselet beliggende, overensstemmende med nærværende Kapitel fred
lyste Steder med Angivelse af de fastsatte Grænser.

12 Naar 10 Aar er forlobet efter Fredlysningen, kan enhver, der kan paavise 
særlig Interesse i Fredlysningen eller Jagten i Nærheden af del paagældende Sted, 
forlange Sporgsmaalet om Fredlysningen indbragt for Overpolitiretten paa ny.

Med Hensyn til Sagens Behandling gælder Reglerne i &§ 7 10. Om fornodent 
vil der om Sagen "lære at give de under den oprindelige Fredlysningssag modte 
særlige Underretning.

I Tilfælde af Fredly>ning^kendelsens Ophævelse eller Forundring, foranlediger 
Overpolitiretten den fornodne Aflæsning eller Tinglæsning.

13 De i Lov Nr. 52 om Forandring i Bestemmelserne om Afholdelse af Ting 
paa Færoerne af 1. April 18%  § 3 foreskrevne aarlige Fredlysninger og Ophæ- 
\ eiser af saadanne ved Retten bortfalder.

14 De ved denne Lo\s Ikrafttræden fredlyste Steder vedbliver al \ære fredede 
i Overensstemmelse med Reglerne i § 12 i samme Udstrækning langs Landet som

i )  Nu Lov Nr. 174 af 11. M aj 1935 Pl. 148.
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hidtil, inert med de Forandringer af Grænsen til Havs, som folger af Reglerne r 
næste Paragraf.

15 Ved fred lyst Fuglebjerg maa ingen i Tiden fra 15. Marls til August Maa- 
neds Udgang skyde paa Soen indenfor en Afstand af 2 Somil, regnet fra nær
meste Punkt af Fuglebjerget.

Ved fredlyst Ur maa i samme Tidsrum ingen skyde paa Soen indenfor en Af
stand fra Uren af 1A Somil, regnet paa ovennævnte Maade.

1 det ovennævnte Tidsrum maa ej heller skydes indenfor de Grænser, som i 
Henhold ti) § 8 er angivet ved Skonsforretningen.

Saalænge Myggenæsholm som Helhed er fredlyst, maa i Tiden fra 25, Januar 
til 25. Oktober ingen skyde indenfor 2 Somils Afstand fra Holmen.

Ved fredlyst Ederfuglevarp maa i Tiden fra 1. Maj til August Maaneds Udgang 
ingen skyde indenfor Somils Afstand fra Varpet. Sidstnævnte Bestemmelse skal 
dog ikke være til Hinder for, at den jagtberetligede paa Landjorden skyder Kra
ger, Ravne og andre for Ederfugle skadelige Fugle.

Indenfor de i denne Paragraf omhandlede Grænser og Tidsrum er det forbudt 
ved unodvendig Tuden med Dampflojten eller anden unodvendig Stoj derun
der stojendc Fangstmaader at forstyrre Fuglenes Fred.

16 Jagt og Fuglefangst skul være forbudt paa Son- og Helligdage. Det skal 
være forbudt Personer under 16 Aar paa egen H aand at drive Jagt.

Kapitel 3. Forbudne Fangstmaader.
171) Oet skal være forbudt at fange Fugle paa Landjorden ved Hjælp af ud

spredte Garn eller med udsatte Kroge eller ved kunstigt Lys. Sidstnævnte kan dog 
bruges ved Fangst af Skrofens Unge (líra). Endvidere skal det være forbudt i 
Fuglepladserne at drive Fangst paa en saadan Maade, at Fuglepladsernes faste 
Bestand af Fugle derved udsættes for varig Formindskelse,

Lunden maa ikke nedlægges ved Skydning og maa kun fanges ved Flejning; 
dog skal der, h\or særlige Forhold gor sig gældende, af Amtet-) kunne meddeles 
Tilladelse lil at fange Lunden ved >Dráttur«. Saadan Tilladelse kan dog kun med
deles til Fangst hvert 3, Aar paa samme Fugleplads,

18:i) Overalt paa Landjorden (herunder alle ferske Vande), i Fjorde, Vige og 
Sunde samt paa Havet, sua langt Soterritoriel gaar, skal nedennævnte Dyr og 
Fugle være fredede mod Jagt og Fangst Í de for hver især angivne Tider, begge 
de anforle Dage medregnede.

Hele Aaret: Ederfuglen (æðon), Slorkjoven (skúgvurin), den rodslrubede Lom 
(lómurin), Svanen (svanurin), Graagaasen (grágástn), Knorlegaasen (helsinga- 
gásin), Bramgaasen (bramgásin), Rypen (rypan), Strandskaden (tjuldrið), Regn
spoven (spógvin), Brokfuglen (lógvin), Bekkasinen (myrusnípan), Ternen (tem an), 
Stæren (starin) og alle Landfugle, der er mindre end den.

Fra 1. Januar til 31. Oktober: Haren, jfr , dog § 20.
Fra 1. Marts til 15. September: Sildemaagen (likkan), Skrofen (skrúpurin) og 

Fjeldduen (bládúgvan).
Dog skal det uden Hensyn til denne Fredning være tilladt Brugeren af Ejen

dom í Indmarken al nedlægge Sildemaagen og Fjeldduen paa den paagældende E jen
dom ved Skydning.

Fra 1. Marts til August Maaneds Udgang: Stokanden (villdunnon), Skalleslu
geren (toppántin), Tejsien (teistin) og Kjoven (tjógvin),

19 Den i forrige Paragraf paa'budte Fredning omfatter tillige det fredede Vildts 
\ r>gei, Æ g og Reder. Dog skal det være den jagtberetligede tilladt at tage Skrofens 
Unger.

20-í) Efter Indstilling af Lagtinget ska! Landbrugsministeren være bemyndiget

Som iuiidrel ved midl. Best. Nr. 35 a f 20, Nov, 1942.
3)  Nu Landsstyret.
°) Som  ændret ved midl. Best. Nr. 35 af 20, Nov. 1942 og Nr. 25 af 24. Sept. 1945.
!)  Som ændret ved Lov Nr, 108 af 15. M arts 1939.

3 8 9



1928 i. Apr,

til for et Tidsrum af indtil 3 Aar at forlænge de i dette Kapitel fastsatte Frednings- 
tider eller paabyde fuldstændig Fredning af den paagældende Dyreart. Landbrugs
ministeren skal endvidere være bemyndiget til efler Indstilling af Lagtinget for 
et Tidsrum af indtil 1 Aar ad Gangen at frede andre Dyre- eller Fuglearter og 
forbyde deres Fangst, Salg og anden Anvendelse.

Indenfor et bestemt begrænset Omraade (en 0  eller en Del af en 0 )  kan Haren 
helt fredes for et eller lo Aar ad Gangen ved Beslutning af Lagtinget, efter An
dragende af el Kommunalforstanderskab, og efter at der er indhentet Erklæring 
om Sagen íra samtlige Kommunalforstanderskaber paa vedkommende 0 ,

Lagtingel kan ligeledes efter Andragende fra el Kommunalforslanderskab fast
sætte Fredningsbestemmelserne for beslemte Dyrearter paa bestemte Pladser eller 
Qmraader udenfor de i Kapitel 2 omhandlede fredlysle Fangstpladser efter ind
hentet Erklæring fra de paagældende Kommunalforstanderskaber.

De af Lagtinget fastsatte Fredningsregler skal ved Amtmandens Foranstaltning 
kundgores i del til offentlige Bekendtgørelser paa Færoerne autoriserede Blad.1)

21 Intet V ildt derunder Y ngel og Æ g  — , for hvilke der er fastsat F re d 
ningsbestem m elser, m aa i frisk Tilstand falbydes, sælges, indfores eller fo r
sendes forend Dagen efter den paagældende Jag ttid s Begyndelse og ikke længere 
end 8 D age efter dens Udlob.

22 Landbrugsministeriet2) skal være bemyndiget til i videnskabeligt eller almen
nyttigt Øjemed al indromme bestemte Personer paa begrænset Tid Fritagelse for 
Bestemmelserne i §§ 18 og 19, jfr . § 20,

Kapilel 5. Straj og Paaíale.
23 Enhver, der uberettiget jager i fredlyst Fuglebjerg, Ur, Holm eller Eder- 

fuglevarp enten ved Skydevaaben eller paa anden Maade, efler som der træffes 
med Jagtredskaber, eller som skyder ind i fredlyst Plads, straffes med Boder fra 
50 til 500 Kr, Den, der í ovrigl uden Hjemmel færdes i fredlysl Fugleplads, straffes 
med Boder fra 10 til 100 Kr.

24 Med Boder fra 10 lil 50 Kr. straffes den, der fanger eller dræber Storkjoven 
eller den rodstrubede Lom, cidelægger deres Beder, borttager eller indsamler deres 
Æ g eller Yngel eller falbyder, kober, indforer eller forsender Fuglene eller deres 
Æ g.

25 Med Boder fra 5 til 100 Kr. straffes den, der jfr . dog § 23 driver Jagt 
paa noget Sted, hvor Jagtret ifolge denne Lovs Bestemmelser eller ifolge 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 Jagtom- 
raade bemægliger sig Vildt, som han har saaret paa eget Jagtomraade.

26 Ligeledes med Boder fra 5 li] 50 Kr. slraffes den, der i o\ rigt overtræder 
nogen af de i denne Lov indeholdte Forbudsregler eller nogen i Henhold lil denne 
Lov oprettet. VedtfBgt eller forskreven Bestemmelse,

27 Ved Fastsættelsen af Boderne efter denne Lov betragtes det som skærpende 
Omstændighed, al den ulovlige Jagt er udovet af flere i Forening, at den ulovlige 
Jagt er udovet paa Son- eller Helligdage, ut Æ g er indsamlet paa Steder, hvor 
Fugle bygger koloni vis, og at den paagældende forhen har gjorl sig skyldig i 
Jagtforseelse. Er der ved den ulovlige Jagt fanget eller dræbt Vildt, vil paagæl
dende være al idomme i Tillægsbtide: for hver Storkjov og Lom 30 Kr., for hver 
Ederfugl og Svane 15 Kr., for hver Hare, Graagaas, Knortegaus, Brumgaas og 
Rype 5 Kr., for hver af de o\rige i § 18 angivne fredede Fugle 2 Kr. og for enhver 
anden Fugl med Undtagelse af Rovfugle, Krager og Ra\ne 1 Kr,

Den skyldige er derhos i alle Tilfælde pligtig at erstatte Værdien af deL paa 
Landjorden (derunder ferske Vande) dræbte eller fangne Vildt, for saa vidt det

•) Landbrugsministeriets, Lngtingets og \mtinnntluns Bpfojt'lwr er over^anet til Landssty
ret.

3) Ni« Lnmisstyrí't,
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ikke ufordærvet kan afleveres til rette vedkommende. Det ulovlig dræbte eiter fangne 
Viidt, der ikke tilfalder nogen Ejer, skal ved Dommen erklæres forbrudt.

Naar nogen efter lo Gange at være straffet for ulovlig Jagt, atter gi>r sig skyldig 
deri, kan endvidere de ved den ulovlige Jagt benyltede Jagtredskaber, hvad enten 
de tilhorer ham selv eller af andre er overladt ham til Brug, ved Dommen erklæ
res forbrudte.

Kan Jagtredskaberne ikke skaffes ti) Veje, eller kan de of anden Grund ikke 
forbrydes, skal vedkommende i Stedet for dommes lil at betale et af Retten be
slemt Belob, dog ikke under 50 Kr.

28 Boder, der udredes for Overtrædelse af denne Lov, saavel som hvad der 
maalle indkomme ved Salg af forbrudte Jagtredskaber og Vildt, lilfalder, naar 
Forseelsen er begaaet paa Landjorden eller ved Skydning eller unodvendig Sloj 
paa Siien ved fredlyst Fugleplads {§ 15), den kommunale Hjælpekasse (Anord
ning Nr. 41 af 25. Februar 1 9 1 1) for det Sogn, hvor Forseelsen er begaaet, eller 
hvor vedkommende Fugleplods er beliggende.

Er Forseelsen begaaet til Stis under andre Omstændigheder, tilfalder Bode m. v. 
Hjælpekassen i det Sogn paa Færoerne, hvor den skyldige horer hjemme. E r Lov
overtræderen i sidste Fald bosat udenfor Færoerne, tilfalder Boden Amtsfattig* 
kassen.

Forfiilges Sagen som borgerlig Reissag, tilfalder Bode m, v. dog i alle Tilfælde
Sagsogeren.

29 Er Jagtforseelse begaaet af Born under 14 Aar med Vidende af Forældre el
ler dem, der -træder i Forældres Sted, anses disse, som om de selv havde begaaet 
den ulovlige Handling. Det samme gælder, naar disse af Born madtager Udbytte 
af ulovlig Jagt.

30 Det skal være Pligt for de Personer, der som Lodser eller kendte Mænd 
bistaar fremmede Skibe, al gore Skibsforeren opmærksom paa de beslaaende Forbud 
mod Skyden, Tuden med Dampfloj'te m. m. udfor fredlysl Fuglebjerg, Ur, Holm 
eller Ederfuglevarp. Har Lodsen forsoml delte, bliver han al slraffe for de Over
trædelser 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 2 4  behand
les som Politisager og forfoiges, seiv om ingen Begæringer herom fremkommer, 
Den, der ved en saadan Overtrædelse mener sig forurettet, kan dog vælge selv at 
forfolge Sagen overensstemmende med Reglerne om den borgerlige Retspleje, hvil
ken Fremgangsmaade ogsaa slaar ham aaben, hvis det offenLlige i givet Tilfælde 
ikke maalle finde Anledning lil al rejse Tillule.

Alle andre Overtrædelser af denne Lov er Genstand for privat Forfiilgning over
ensstemmende med Reglerne om den borgerlige Retspleje. Befiijel til at paatale 
saadanne Overtædelser er enhver jagt- eller fangstberettiget, hvis Ret er kræn
ket.

Er der ved en Overtrædelse, som er Genstand for privat Forfolgning, tillige be- 
gaaet cn Forseelse, der skal forfoiges af del offentlige, bliver Sagen, naar delte af 
den private begæres, som Helhed at forfolge af det offentlige.

Paalule efler denne Lov kan ikke finde Sled, naar et Aar er forliibet, efter at 
Forseelsen er begaaet.

Sagerne behandles udenfor Sydstromii Præstegæld ved Sysselets Politiret.
32 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1928, fra hvilken Tid Jagtlov for Fær- 

iierne af 23. April 1897 ophæves.

I. April LOV FOR FÆRØERNE (NR. 115) OM FORBUD MOD AT DRIVE 
ERHVERV MED BERUSENDE D RIK KE M. M .i)

')  Jfr . Lm Nr. 9B uf 27. Mnrts 1934 og LI. Nr. 10 af 2H. Marts 1919.
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1 Al Handel med og Udskænkning af og overhovedel ethvert Erhverv med beru
sende Drikke er forbudt.

Denne Bestemmelse ska) dog ikke være til Hinder for, at Apoteker og eventuell 
Haandkobsudsalg fra disse udleverer berusende Drikke under iagttagelse af de 
Regler, som fastsættes af Justitsministeren efter Samraad med Ministeren for Han
del og Industri,1) eller at autoriserede Læger udleverer saadanne Drikke ved Syge- 
behandling.

22) Det forbydes gratis at udskænke eller udlevere berusende Drikke i Forbin
delse med Udovelsen af nogen Næringsvirksomhed, saasom Handel, Skibsrederi, 
Fiskerinæring, Beværtning, Gæstgiveri og Afholdelse af offentlig Dans eller andre 
offentlige Forlystelser. Det er altid forbudt al udskænke eller udlevere berusende 
Drikke i de paagældende Forretningslokaler og offentlige Lokaler,

I offentlige Beværlningslokaler er del forbudt Cæsternc al nyde medbragte be
rusende Drikke, og hverken Værten eller de, der goar ham lil Haande, maa finde 
sig i, at dette sker; ej heller maa Værten, hans Husstand eller Medhjælpere nyde be
rusende Drikke i Beværtningslokalerne. I ethvert Beværtningslokale skal der paa 
en iojnefaidende Plads findes opslaaet et tydeligt Aftryk af nærværende Bestem
melse.

Det skal være Personer, der er uncler 20 Aar, forbudt al indforskrive berusende 
Drikke, og berusende Drikke, som ankommer lil saadanne Personer, maa i'kke 
udleveres.

Ingen maa være Personer, der er under 20 Aar, eller som er kendeligt beru
sede, eller som vedkommende villerlig bekendt er umyndiggjorte paa Grund af 
Drikfældighed, eller utilregnelige, behjælpelig med al komme i Besiddelse af be
rusende Drikke.

3í*) Del er forbudt at forskrive berusende Drikke til andre. Dette gælder dog 
ikke Bestilling af Vin lil Nadverbrug.

Personer, der driver Handel, Beværtning, Gæstgiveri eller Afholdelse af offentlig 
Dans eller undre offentlige Forlystelser som Erhverv eller er ansatle som Bestyrere 
af eller har anden fasi Beskæftigelse ved en saadun Virksomhed, maa heller ikke 
paa anden Maude skaffe andre saadanne Drikke tilfort. Dette Forbud gælder og
saa den paagældendes Ægtefælle, saa længe Samlivet ikke er ophævet ved Sepa
ration.

Det er forbudt at indfore berusende Drikke, medmindre Sendingen ledsages af 
Ladningsdokument, som tydeligt angiver Modtageren. Indforte berusende Drikke 
maa kun udleveres til Modtageren eller til en Person, som afleverer behoríg skrift
lig Fuldmagt fra denne.

Berusende Drikke, som indfores, maa ikke udleveres, forinden Modtageren bur 
forevist skriftligt Bevis for al han ikke skylder forfalden Skal eller har anden 
forfalden Gæld lil Kommunen, Vedkommende Kommunalbestyrelse er pligtig til paa 
Begæring uden uníidigt Ophold aat afgive Attest herom,1)

4 Del bestemmes ved Anordning af Ministeren for Handel og Industri/’) hvilke 
nærmere Begler, der gælder ved Salg af denatureret Spiritus.1*)

For at drive Handel med denatureret Spiritus udkræves ikke Næringsbevis í 
Henhold lil Lov om Ophævelse af den kongelige Enehandel paa Færoerne af 21. 
Marts 1855 § 10.

5 Ved berusende Drikke forstaas i denne Lov alle Drikke,") som indeholder 2J .t

■) Nu af Landsstyret. Jfr . Anordn. 624 a í 30, Nov, 1918.
3} Som nindret ved midt. Best. Nr, 51 a f  11. Der. 194*1,
s) J fr . Handelsm. Skr. 24. Aug, 1929,
4) Jfr . Skr. fra Amtet af 14, Juni 1934.
c ) Nu Landsstyret.
s)  Anordn. Nr. 213 24, Ju li 1928 om Salg nf denatureret Spiritus, Bek. 2H3 af 7. Der. 1912 

og Kundg. Nr. 4 og 5 nf 7. Fehr. 1941.
7) \nordn. Nr. 649 af 21. Dec. 1917.
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Vægtprocent Alkohol eller derover, dog al 01, som er tilvirket paa et Bryggeri i 
det ovrige Kongerige, og som ved Udleveringen íra Bryggeriet indeholder un
der 21/4 Vægtprocent Alkohol, under ingen Omstændigheder falder ind under Lo
vens Bestemmelser.

Hvad der i denne Lov skal forstaas ved Drikke, fastsættes ved kongelig Anord
ning. 1)

6 Offentlig Reklame, hvortil henregnes Reklamering ved Udsendelse af Reklame
sedler eller lignende, angaaende Salg eller Udlevering af berusende Drikke for
bydes.

7 Overtrædelser af denne Lov og de i Henhold til Loven udstedte Anordninger 
straffes med Boder. I Gentagelsestilfælde Forhdjes Boderne. Ved Bestemmelsen af 
Bodens Slorrelse bor der navnlig lages Hensyn til, h\or meget vedkommende maa 
antages al have tjent ved sin ulovlige Virksomhed, og lil Slórrelsen aí den hos 
ham ved Undersøgelsens Begyndelse værende Beholdning af berusende Drikke. I 
Tilfælde, hvor vedkommende tidligere har været domt eller har vedtaget Boder 
for Handel med eller Udskænkning eller Udlevering af berusende Drikke, skal 
endvidere den Beholdning, som forefindes hos ham, konfiskeres. Boderne og det 
ved Realisationen af de konfiskerede Varer indkomne Belob lilfalder vedkommende 
Hjælpekasse.

8 Sager angaaende Overtrædelse af denne Lov og de i Henhold til Loven ud
stedle Anordninger behandles som Politisager.

S Det paahviler Forstanderskaberne for Landkommunerne saml Byraadet for 
Thorshavn Kommune i Forbindelse med Poliliovrigheden at vaage over, at denne 
Lov ikke overtrædes, og naar vedkommende kommunale Raad forlanger del, skal 
Sag anlægges i Anledning af en saadan Overtrædelse.

10 Denne Lov træder i Kraft den 1, Juli 193 L De i Henhold Lil Lovene íor 
Færoerne om Forbud mod al drive Erhverv roed berusende Drikke m. m. af 21. 
December 1917, 30, Januar 1923 og L April 1928 udfærdigede Forskrifler bli
ver, i det Omfang de endnu er gældende, i Kraft, indtil anden Bestemmelse træf
fes. Loven bliver at forelægge til Gennemsyn for Laglinget i Samlingen 1938 02 
íor Rigsdagen i Samlingen 1938 -59.- 1

3. Maj BEK. (NR. 157) OM LEM PELSER I SØMANDSLOVENS REGLER 
OM STYRM Æ ISD I FISK ERFA RTØ JER. I Medíor af § 18, 1. Stykke, i Lov 
om Sonæring af 28. Februar 1916 med senere Ændringer fastsætte^ herved fo!- 
gende Lempelser med Hensyn til de i Lovens § 18 omhandlede Krav om Styr
mænd i Fiskerfartøjer i Fart udenfor de i §§ 16 og 17 nævnte Farvande samt 
om Styrmænd i Damp- og Molorfiskerfarlój af over 50 Tons Brutto. For ethvert 
Fiskerfarloj i Farl paa Atlanterhavel Nord for 35 N. Brd. 0  ̂ Ve^l for Meritli 
anen paa 30° V. Lgd, saavel íoin i den tilgrænsende Del af IshaveL anses Kra
vet om Styrmænd efler Sonæringslovens § 3 som fyldest"jort, naur der haves i 
Skib af iktce over 300 Tons Brutlo en Bedstemand tned Bevis som Fiskeskipper af
1. Klasse og i Skib af over 300 Tons Brutto lo Bedslemænd, hvoraí en med Bevis 
som Fiskeskipper af 1. Klasse og en med Bevis som Fiskeskipper af 2, 
Klasse. For Damp- eller Motoríiskerfartojer i Farl paa Nord* og Øslersoen eller 
paa Atlanterhavet Nord for 35° N. Brd. og 0*1 for Meridianen paa 30° V. Lgd. 
saavelsom i den lilgrænsende Del af Ishavel anses Kravet om Styrmænd efter So 
næringslovene § 3 som opfyldt, naar der haves i Skib af ikke over 300 Tons 
Brutto en Bedstemand med Bevis som Fiske.-kipper af 2den Klaske og i Skib 
af over 300 Tons Brutto lo Bedstemænd med Bevis som Fiskeskipper uf 2den 
Klasse. Denne Bekendtgørelse Iræder i Krafl straks.

' )  Horer nu under Hjemmestyret- Omraade I LI. al 28 Mnrts 1949 ilivííneres snm Spí 
ritus al Vníilsko indelmldcmle over 23 Rum[iro<ent Alkohol 

®J Lov Nr. 118 nf 30. Mart: 1940 lidptkylier Rnvisioncn,
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5. Maj BEK. OM TILLÆ G T IL  den aí Justitsministeriet under 23, Maj 1882 
stadfæstede SUNDHEDSVEDTÆGT FOK THORSHAVN. (Tilfojet denne).

11. M aj BEK. (NR. 171) AF LOV Nli. 108 AF 29, MARTS 1921 OM 
TOLDAFGIFT M.M.

2 Foruden de i den foranstnaende Tarif som fri betegnede Varer er endvidere 
folgende fritaget for lndíorselslold: a. Alle Varer, der bevislig er li!virket paa Fær 
oerne eller i Cronlajid af paagældende Landsdeles Produkter, or mhi direkte ind
fores fra disse Steder1). Fra Toldfriheden undtages dog uberedte eller beredte 
Ræve og Bjrirneskind samt Arbejder, helt eller delvis af saadanne Pelsskind.

22 Maj U. M. SK R. VEDR. SAGER OM AFSKED IGELSE AF LÆ RERE.
Med Hensyn ti! Pensionernes Fastsættelse skal man henstille, at 

Afskedigelsessagerne fremtidig forelægges Ministeriet til Afgørelse, paa samme 
Maade som Tilfældet er i det ovrige Kongerige, medens Efterindtægt o“ Enke 
pensioner fastsættes af Skoledirektionen.

19. Juni REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF VAAG HAVN,2 1 
TRANGISVAAG HAVN OG SKOPEN HAVN. (Af lignende Indhold som Reglement 
for Thorshavn af 21, Juli 1930.)

22 Juni ANORD. VEDR. INDFØRELSE AF EN MATR1KUL OG OPRET
TELSE AF ET  REALREGISTER FOR THORSHAVN.;*)

I Henhold til §•§ !■, 7, 8 og 15 i Lov for Færoerne af 31. Marts 1928 om lndforelse 
af en Malrikul og Oprettelse af el Realregister for Thorshavn, fastsætter Justits
ministeriet herved folgende:

U skadelighed suitesier,
1 Til at foretage Vurdering sammen med Dommeren i Henhold til Lovens 

§ í, 3die Stk. skal Dommeren i Regien vælge lo i Kommunen bosatte Mænd. Dom 
meren kan i Stedet for den ene af disse Mænd vælge en Landinspektor. I sidst
nævnte Tilfælde er det ikke nodvendigt, øl Dommeren selv overværer Aastedíunder- 
sogelsen. Hvor en Landinspektor i Forvejen har medvirket ved den paagældende Ud 
stykning, Sammenlægning eller lignende, kan Dommeren lage en af hom ved denne 
Lejlighed udstedt Uskadelighedsallest for gyldig i saa Henseende, naar den tiltrædes 
af en nf Dommeren dertil valgt Mand.

Ved Vurderingóen skal der tages et væsentligt Hensyn til Jordens Værdi, og her
under maa lages i Betragtning ikke blot sidste Kobesum ved Salgel af den paa
gældende Ejendom, men ogsaa den siden da íoregaaede almindelige Forskydning af 
Priserne i Handel og Vandel.

Udstedelse af Uskadelighedsallest maa kun finde Sled, naar det drejer sig om 
el i Forhold til den saaledes fundne Værdi og til Ejendommens Areal ubetydeligt 
Jordstykke. Som Regel bor Attesten kun gives, hvor det drejer sig om Jordstrimlers 
Afgivelse til Vejanlæg, Anlæg af Havne og lignende offentlige Anlæg, eller hvor 
det drejer sig om aldeles ubetydelige Grænseforskydninger mellem to Naboejen 
domme.

For Forretningen oppebæreer Vurderingsmændene, for saa vidt de har deltaget

i) S t  Skr. af 9. Juni 1939.
3) Reglementet far Ynag Havn ændret 15, Marts 19315, livorvcii Vaags Ej de lsrií|ir» llndi-r 

Vaag Havn.
8) Som a-mlret ve 11 LI. Nr. 2 ti af 31. Marts 1949.
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i Aastedsforretningen, 5 Kr, for hver halve Dag, Forretningen varer, beregnet til 
í  Timer.

Realregisteret.
2 I Realregisteret har hvert Matr. Nr. sil Blad, Bladene samles i 1 Bind, om

fattende Nr. 1 300, 301— 600, 601. 900 og 901 1057, idel Bladene anbringes 
i Nummerorden. Skulde paa Grund af Udstykning et Bind blive uforholdsmæssigt 
tykt, kan Landsstyret efter Indstilling af Dommeren tillade en Ændring,

Hvert Ejendomsblad har overst paa første Side en almindelig Oversigt, inde
holdende \edkommende Ejendoms Ejendomsbetegnelse og dens Navn, hvor saadant 
findes.

Derefter anfores i 3 Afdelinger med Nummerorden de Rettigheder m. v.f der 
findes over Ejendommen.

I lste Afdeling anfores alle Adkomster, ogsua de, der er betinget af Kobesummens 
Betaling, den adkomstberetligedes Navn, Dato for del Mode, der har fundet Sted 
mellem den daværende E jer og Landbrugsministeriets Udsending, Henvisning til 
Nr. paa det ved Landbrugsministeriets Foranstaltning udarbejdede Kort, Adkomstens 
Arl, Dato for dens Udstedelse og for dens Tinglæsning saml Areal. Der sættes 
særlig Plads til Bemærkninger. Er Adkomsten betinget, anfores dette under Be
mærkninger. Her indfores tillige alle de Relshatidinger, der ophæver eller belinger 
Ejerens Ejendomsraaden, saasom Konkurs, Umyndiggorelse, Baundlæggelse o. 1.

I 2den Afdeling anfores alle Panterettigheder, derunder ogsaa Udlæg og Arrest, 
ved Angivelse af Dokumentets Karakter, dels Udsteder og den, li! In em det er ud
stedt, Panlesum, Rentefod og Prioritetsstilling, Læsnings og Udslettelses Dato 
samt eventuelle Bemærkninger .1 denne Afdeling anfores tillige Brugs- og Lejeretlig
heder o. 1. samt Overdragelsesdokumenter om endnu ikke udstykkede Arealer, 
For- og Genkobsreltiglieder. Ved Brugsrettigheder anfores Tidsvilkanr samt Leje- 
og Forpagtningsafgift,

I 3die Afdeling indfores Servitutter og Grundbyrder.
Ved Aflæsning overstreges Indforselen i Registerel, dog saaledes, at dens op

rindelige Indhold stadig er læselig.
Der udsledes paa Forlangende Genparter af Ejendomsbladet, affattet i samme 

Form som delle og bekræftet af Dommeren, dog kun indeholdende de endnu 
gældende Rettigheder. Disse Genparter udgives i en saadan Storrelse, at de be
kvemt kan indfojes i Skiider, Pantebreve og lign.

3 Naar en Ejendoms Blad i Registeret er udskrevet, indsættes et nyt Blad i dets 
Sted, alene indeholdende de endnu gældende tinglæste Rettigheder, og det ud
skrevne Blad henlægges i Arkivet i en Pakke i samme Orden, hvori de findes i 
Registeret. Om den endelige Opbevaring af de saaledes samlede Blade træffer Lands
styret senere Bestemmelse.

Indsættelse og Udtagning af Blade i Registeret maa kun forelages af Dommeren, 
Ryggen paa Registerets Bind lukkes med Laase, hvis Nogle opbevares af Dommeren.

Der indrettes et Ejermuridsregister.
Genparter.
4 Genparter, der udfærdiges i Henhold lil Lovens § 8, 2del Stk., skrives paa hvide 

Folioark. Genparlen skal være tydelig og let læselig. Hvis samme Dokument 
angaar flere Matr, Numre, er del tilstrækkeligt, at der i Retten medbringes en 
enkelt Genparí.

5 De i Lovens § 15 omhandlede Genparler opbevares forelobig ved Dommer
embedet. Med Hensyn lil deres endelige Opbevaring træffer Landsstyret senere Be
stemmelse.

6 Nærværende Anordning træder i Kraft den 1. Juli 1928.

24, Juni —  RES. (NR. 107) OM DELING AF ØSTERØ PRÆ STEG Æ LD .
Efter Kirkeministeriets Indstilling er ved kgi. Resolution af 21, d. M. bifaldet, at
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Øslero Præslegæld deles i tvende selvstændige Præstegæld, Fuglefjord og Næs Præ
stegæld, saaledes at Delingen slraks træder i Kraft, og at Funding, Andefjord, Ftigle- 
fjord, Lervig og Gote Sogne henlægges under Fuglefjord Præstegæld med Præsle- 
bolig i Fuglefjord, medens Næs, Sjov og Ejde Sogne henlægges under Næs Præste
gæld med Præstebolig som hidtil i Næs.

25. Juni REGL. (NR. 193) FOR OPMAALING VED UDSKIFTNING PAA 
FÆ RØERN E1)

1 Henhold til § 11 i Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om Udskiftning paa Færoerne 
fastsættes herved folgende Reglement for Opmaalings- og Kortarbejder i Anledning 
af Udskiftning:

A. Almindelige Beslemmelser.
3 Opmaaíingen udfores som Regel ved en Kombination af Maalebordsmaaling og 

Længde- og Perpendikulærmaaling eller, hvis Forholdene taler derfor, ved Tachy- 
melermaaling i Forbindelse med Længde- og Perpendikulærmaaling.

2 Som Grundlag for Opmaaíingen udfores en trigonometrisk Triangulation (med 
efterfiilgende Polygonmaaling) paa Crundlag af en selvstændig inaall Grundlinie, 
medmindre Udskiftnigsomraadet er saa lille, at deL i sin Helhed kan opmnales ved 
Polygonmaaling elle Linietriangulation.

Undtagelsesvis kan Triangulationen knyttes til Generalstabens Triangulations- 
punkter, for saa vidt Udskiflningsformanden skonner, al delle vil kunne udfores 
uden stíirre Arbejde.

Ved Polygonpunkternes Anbringelse lages saa vidl muligt Hensyn lil, al de 
ved den endelige Udstikning aí de nye Grænser og Skel bekvemt kan benyttes 
som Udgangspunkter; der biir derfor anbringes el rigeligl An lal af dem (se 
Punkt 23).

3 Med Hensyn lil den nævnte Kombination af Maalebordsmaaling (eventuelt 
Tathymelermauliug) og Længde- og Perpendikulærmaaling forelages den mest mulige 
Opmaaling af Grænser og Skel paa Maalebordet, medens ntindre Lodder som Regel 
bestemmes ved Længde- og Perpendikulærmaaling; for smalle Lodders Vedkom
mende maales direkte deres Bredde mindsl i begge Ender.

4 Udskiflningsformanden kan forlange, at Lodsejerne tinder Arbejdet i Murken 
sliller den nodvendige Haandlangerhjælp. Under hele Opmaaíingen biir mindsl een 
pualidelig Person dellage lil Stadighed.

5 Under Arhejdel i Marken maa der drages Omsorg for, al Skade paa Marker 
og Afgriide mest muligt undgaas.

6 Hvis de eksisterende Grænser og Skel ikke er lydeligt betegnede, maa de forud 
for Delailmaulingen tydeligt afmærkes efter Lodsejerens Paavisning.

7 Triangulations- og Polygonpunkter skal forsynes med varige og tydelige Mær
ker, for saa vidl Punktet ikke er el ulilgængeligt Fikspunkt (Taarn, Skorsten e. 1.).

8 I Klippe eiler stbrre jordfaste Stenblokke forelages Afmærkningen af Trion- 
gulationspunkter ved Boring af el ca. 5 cm. dy-bl Hul, udenom hvilket hugges en 
ligesídel Trekant af passende Storrelse. Over Hullel anbringes soa vidt muligl 
en firkantet Varde af ca. 50 cm Hojde og Bredde.

Paa dyrket Mark afmærkes Punkterne med nedsatte Sien (Længde ca. 50 cm, 
Bredde ca. 20 cm) eller lodretslillede Drænror, saaledes at Topfladen kommer 30 50 
cm under Jordoverfladen. I Vejkanter, Gaardspladser o. 1. anbringes Stenene dog 
kun med Topfladen ca 5 em under jorden. Omkring saadanne nedsatle Sten pokkes 
godL med Smaaslen og Jorden slampes fast til. Paa Veje og Gaardspladser kan og
saa anvendes galvaniserede Jernriir af ca. 10 tnt Længde, som dog biir rammes 
helt ned i Jordoverfladen. 1 ovrigt afmærkes Polygonpunkter med S cm dybe Bore

*) Som  ivmlrct v«d U . Nr. 2fi pf 31 , Murts 1949.
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huller i Klippe, slore jordfasle Sien, solide Skelslen eller andre Sien, som bor 
sælles cn. 50 em ned i Jorden og rage ca. 5 cm over Jorden,

9 De nævnle Afmærkningsmaader anvendes navnlig for Polygon]iunkter ved Fel
tets Ydergrænser og lungs Grænser, som i det væsentlige maa antages at blive bibe
holdt efter Udskiftningen, langs Veje, og endelig ved saadanne Punkter, som man 
vil fan Brug for ved Udstikning og Udmaaling aí de nye Grænser. Mindre vigtige 
Polygonpunkter kan afmærkes midlertidig som Regel ved nedrammede solide Pæle,

10 Alle varigt afmærkede Punkter maa anbringes og afmærkes saaledes, at de 
er beskyttede mod Ødelæggelse ved Opdyrkning, Skred, Elvbrud o. L, medens der 
omvendt maa drages Omsorg for, al M ærkerne mindst muligl, navnlig langs Veje, 
hemmer Færdselen o. 1. 1 Vinkelbog eller Maalebog maa fores Skilser med Beskri
velse af Punklernes Afmærkningsmaade og med Angivelse af Maal lil andre sikre 
Punkter af Hensyn til deres Genfindelse eller Genafsætning efler eventuel Øde
læggelse. Afmærkningen bor forelages for Maalingen.

11 Med Hensyn til de tekniske Enkeltheder ved Vinkel- og Længdemualing ved 
Triangulation og Polygonmaaling gaus frem efter Professor H. V. Nyholms 0|>- 
mnalingslære lil Brug ved Landinspeklorernes Undervisning i Landmaaling med 
saadanne Ændringer, som skonnes nodvendige for Færoerne,

B. Detailmaalingen.
12 Detailmaalingen paabegyndes forsi efter, al den eventuelle Triangulation er 

udfort, og for den dyrkede Marks Vedkommende helst ogsaa efler, al Polygon- 
mualingen i del væsenllige er færdigmaall; endelig maa Grænser og Skel saa vidt 
muligt alle være fastslaaede og om nodvendigt afmærkede,

I Tilfælde af Grænsetvist skal begge de paoviste Crænser indmaales, men kun 
midlertidig indtegnes paa Kortet med Blyont, indtil Tvislen er afg jort; det mellem- 
ligende Areal betegnes som omtvistet Areal.

13 Ved Detailmaalingen medtages Kommune- og Bygdegrænser samt Ejendoms- 
og Servitutgrænser med de Slene, Kors, Varder og andre Tegn. som belegner dis-e 
Grænser.

Ejendomsgrænser, der slúder op til Udskiftningsomraadel, indmaales saavidt mu
ligt i en Længde af cn. 30 m.

Bebyggelse af enhver Art, Veje, Broer, Siier, Vandhuller, Vandlob, Strandlinie 
(Hojvandslinien og, hvis det skonnes at være af Betydning, ogsaa Lavvnndslinien), 
Vandfald, Bronde, Grðfler, GæTder, Hegn, vigtige Kiafl-, Telegraf- og Telefonled
ninger, Lobestrenge, Tovbaner, Stenbrud og Gruber, Fordybninger o. 1, indmaales.

Desuden indmaales Grænserne for de forskellige Jord- og Kulturarter, Grænserne 
mellem dyrket og udyrkel Mark og de li) Fremstillingen af Værdiforholdene tydeligt 
l.i Islede værende Bonilelsgrænser, medens ubestemte Bonitetsgrænser indlegnes mere 
skonsmæssigt i Forbindelse med Boniteringen.

14 Fejlgrænserne og lekniske Enkeltheder fastsættes i Overensslemmelse med 
Professor H. V, Nyholms fornævnte Opmaalirigslære med saadanne Ændringer, 
som skonnes nodvendige for Færoerne.

C. Udarbejdelse aj Kort m. m.
15 Eksisterende Kort kan benyttes, nanr de efter en forelagen Undersogelse af 

Udskiflningsformanden mnn anses for saa gode, at Kortets Fejl ikke kan antages al 
fau nogen Indflydelse pau Udlodningen, jfr . Lovens § 58. Saadanne ældre Kort 
skal dog om nodvendigt retles og suppleres.

1G Der tegnes et Originalkort paa Grundlag af Maalingen.
For Indmark bruges som Regel Maaleslok: 1 :20 00 .  eller hvis Omraadets Værdi 

eller særlig stærk Udparcellering nodvendiggor det 1 :1 0 0 0 ;  rent undtagelsesvis kan 
anvendes 1 :5 00 .

Som Arbejdskort lil Arcalberegníngen og Ldlodningen udfores det fornodne Anlai 
Kopikort,

17 Hvis der er udfort Triangulalion og Polygonmaaling, tegnes et Rids over 
Nettet paa Millimeterpapir i passende Maalestok.
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18 Som Tegnepapir for Originalkortet un%endes saa vidt muligt del glatte, 
engelske Whatmanpapir i Slðrrelse 6 6 X 1 0 0  cm.

Hvis Kortel maa deles i ílere Blade, skal de orienteres i nojaglig amme Retning; 
de numerercs med Romertal. Alle Originalkort opbevares aa vidl muligt plane 
og maa under ingen Omstændigheder sammenfojes.

19 Kvadratnettet tegnes med den storst mulige Nojagtighed med 12,5 cm Sider. 
Kvadratnettets Kordinater paaskrives ved Kortets Kant, X-Aksel skal være positiv 
mod Nord; Y-Aksel mod Øst.

Mindre, isoleret liggende Partier kan indtegnes paa pa sende Sted paa Kort
planen, men skal i saa Fald adskilles fra Hovedkortet med punkleret Ramme og 
paafores selvstændigt Kvadratnet.

Oplrækningen af Kortet forelages med sort Tusch.
Alt hvad der er nodvendigt til Forklaring af Kortets Detailler paaskm es, alle 

Siednavne medtages (saasom Gaardnavne, Navne paa Soer, Fjorde, Elve, Moser, 
Hojder m. m .). Betegnelser for Triangulations- og Polygonpunkter paaskrives.

Hvert Kortblad skal forsynes med Maalestok og med Nordpil ((sand Nord) 
og Angivelse af Misvisningen. Kortet forsynes med Tiiel og underskrives af Ud- 
skiftningsformanden, eventuelt oeaa af Medhjælperen.

29 Kortets Signaturer tegnes saa nær som muligt efter Resierne for Matrikuls- 
kort eventuelt suppleret med de af GeneraUtabens topografiske Afdelin? benyttede 
Signaturer for Færoerne eller med andre Signaturer, som Landsstyret skanner nod
vendige for Færoerne.

21 Originalkortel maa kun benyttes paa Kontoret og behandles saa omhygge
ligt som muligt. Der bor kun foretages de strengt nodvendige Arealberegninger 
paa dette Kort.

Ved Forsendelse skal Originalkortet sammenrulles paa Stok med ikke under
6 cm Diameter.

Ved Aastedsforrelninger bor i saa stor Udstrækning som muligt en nojagtig Kopi 
benyttes.

D. Arealberegningen,
22 Denne foretages som angivet i Professor H. V. Nyholms Opmaalingslære 

med saadanne Ændringer, som skonnes nodvendige for Færoerne. Hver enkelt Lod 
beregnes 2 Gange med Passer og Maalestok, med Planímeter eller med Glastavle. 
Der bor i storst mulig Udstrækning benyttes de i Marken tagne Maal særlig for 
smaa Lodders Vedkommende, og for lange, smalle Lodders Vedkommende benyttes 
de direkte Maal af disse Lodders Bredder.

Som Kontrol udfores »Lille Masseberegning«, og Summen af Middeltallet af de
lo Enkeltberegninger afstemmes efter Kortbladets samlede Areal (»Store Masse
beregning«).

E. Indtegning a f Udskiftningsplanen og de nye Grænsers Udstikning i Marken.
23 De nye Grænser indlegnes i Tusth med lidt s\ærere Linier end de gamle 

Grænser.
De skygges med Farve, dog ÍSrst naar Ankefristen er udlobel, og eventuel Over- 

udskiflning er afholdt.
Ved Udstikningen af de nye Grænser skal Afstanden fra de nærmest liggende 

Fikspunkter fortrinsvis benyttes. De ved Udstikningen benyttede Afstande (og Kon- 
trolufstande) skal noteres paa et Rids over de nye Grænser. De nye Grænser skal 
knyttes til de varigt afmærkede Maalepunkter paa en saadan Maade, al Græn
serne i saa stor Udstrækning som muligl kan genafsættes fra disse Maalepunkter.

De nye Grænsemærker ( jfr . Bestemmelserne i Lovens § 28) skal indlegnes paa 
Kortene i rigtig Beliggenhed. Afstanden mellem Mærkerne skal, hvis det med rimeligt 
Arbejde lader sig gore, bestemmes \ed direkte Maaling og paaskrhes Kortet eller 
ovennævnte Rids. Undtagelsesvis kan Afstanden dog bestemmes ved Distancemaaling. 
Afstande optagne alene paa Kortel sættes i Parantes.
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24 Efler Udskiftningens Afslutning, eventuelt efler Overudskiftningen, indsen
des Originalkortet med alle de ovrige Dokumenter til Matrikulkontoret.

25. Juni — RECLEMENT (NR. 191) FOR AN SÆ TTELSE T tL  SK A TTE
MARKER VED UDSKIFTNINC PAA FÆ RØ ERN E.1)

1 Henhold tit §-§ G, 68, 69 og 85 i Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om Udskiftning 
paa Færoerne fastsættes herved folgende Reglement for Ansættelse lil Skattemarker 
ved Udskiftning:

Taksationen i Henhold til Lovens § 6, 1. Slk, (og § 85) udfores som en skøns
mæssig Sammenligning mellem de matrikulerede og umatrikulerede Jorder, hvor
under man foreholder sig de samme Principper som senere benyttes under Jord
boniteringen, jfr .  Reglement af D. D. for Jordbonitering ved Udskiftning.

Folgende Forhold skal særlig tages i Betragtning:
1. Madjordens eller Overgrundens naturlige Godhed og Beskaffenhed og Dybde.
2. Undergrundens Beskaffenhed og Vandforhold.
3. Hældningen mod Verdenshjornerne og Hældningsgraden,
1. Den hiijere eller lavere Beliggenhed.
5. Jordstykkernes Form og Terrainforholdene iovrigt, saml Driftsmaaden og Af

stand fra Husene og lignende, eller som del angives i Instruks af 10. April 1867 til 
§ 2 i Lov om en ny Skyldsætning af s. A .: »§ 6, d, Bbens mer eller mindre heldige 
Beliggenhed for Avling af Korn og Kartofler m. m .*; derimod skal de Fordele, 
som kan vindes ved store Bekostninger og forudsætter særlige Kundskaber, ikke  med
tages i Taksationen ( jfr . § 6, b) i nævnte Instruks af 10, April 1867).

Efter endt Udskiftning skal Boníteringsværdícn lægges til Grund for Matrikule- 
ringen (Udskiftningslovcns § 6 8 1, saaledes at Skaltemarketallet (eventuelt foragel 
med de under Udskiftningsomraadet inddragne tidligere umatrikulerede Jorders 
Skottemarketa!) fordeles paa de enkelte Ejendomme,

Arealer, der ved Udskiftningen er udlagte til offentlig Afbenyttelse, bliver ikke 
skyldsalte (§ 22 og 31 ), men Skatteskylden for saadanne Arealer indguar i den 
samlede Sum, der fordeles paa de enkelte Ejendomme; dos skal Landsstyrets Til
ladelse indhentes for at frilage del Offentlige for Andel i Skylden, naar der udlæg
ges storre Areal til offentligt Brug, end den kommunale Styrelse har Krav paa 
ifolge Lovens § 22.

Efler Udskiftningen betegnes hver Ejendom med sil Matrikel Nr., der íor Frem
tiden skal beholdes for den samlede udlagte Ejendom med Tilfojelse af Litra-Beleg- 
nelse for hver fraskilt Lod og Pareet. Disse skyldsættes efter Udskiftningen (§ 69)
Í Forhold lil deres Bonileringsværdi i Idtodningsbereeningen, dog saaledes al in 
gen Parcel opfores med mindre Belob end 1 100 Skaltemarker. I  nder Matrikule- 
ringen ansættes hver Skaltemark til 1,000 Kr., uafhængig af, hvad Taksten 100 
bliver opfort til under Boniteringen.

25. Juni —  BEGLEMENT (NR. 195) FOB JORDBONITERING VED UDSKIFT- 
NJNC PAA FÆ RØERNE. I Henhold til § 11- i Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om 
Udskiftning paa Færoerne fastsætte* hen ed folgende Reglement for Jordbonilering 
ved Udskiftning:

fíonilering a j Jord.
1 "Saar der i Henhold til Reglement uf D, D. for Opmaaling er udfærdiget Kort 

over et Udskiftniniísomruade, foretages den i Udskiftningslovetvs § I I  omhandlede 
Jordbonilering, hvorved Jordstykker, som med Hensyn til naturlig Beskaffenhed er 
ringere, og som derfor, trods lige god Dyrkning, giver mindre l dbylie end andre 
Jordstykker af bedre Jordsmon, ved en forholdsmæssig afpasset Foro^else i Areal 
kan beregnes som Vederlag for saadanne bedre Jorder.

i)  Som ændrut viid LI. Nr. 26 aí 31 Mnrts 1949.

399



1928 25. Juni

Efler ovennævnte Hensyn og i Forhold lil slorre eller mindre Besvær og Omkost
ninger ved Brugen, slorre eller mindre Udbytle i Middelaar, dier andre lignende 
Forhold, skal de forskellige Stykker omhyggeligt sammenlignes med hverandre, 
hvorefter de ansættes lil saadanne Takster, al der fremkommer el i alle Forhold 
rigtigt Forholdstal mellem de ringere og bedre Stykker.

2 i)  Honileringen begynder med en íorelSbig Besigtigelse og Undersðgelse aí Ud- 
skiflningsomraadet, hvorunder der udsoges el Stykke som Normaljord, hvis Penge
værdi pr. Ar fastsættes.

Som Normaljord  vælges den Jord, som skormes at være Bygdens bedste Jord.
Findes saadan Jord ikke indenfor Udskiflningsomraadet, fastsættes Takslen paa 

nogle af de bedre Stykker i Forhold til Bygdens Normaljord, hvorefter Nornialjor 
dens Pengeværdi bestemmes.

Taksationen udfores nu ved Sammenligning med disse udvalgte Jordstykker eller 
Normaljorden, saaledes ut Jord af samme Godhed indenfor samme Bygd som Re
gel ansætles lil samme Takst. Ved Bonileringsforretningens Puabegyndelse samt 
naar Udskiflningskommissionen iovrigl unser del for nodvendigt, skal Kommissio
nen tilkalde 3 uf de i Bygden hjemmehorende ældste Jordbrugere, for ut disse kan 
meddele Kommissionen Oplysninger tbl Vejledning under Bonilerirtgen.

3 Normaljorden gives Taksten 100. Den mindre gode Jord gives Taksterne 95 
eller 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 15, 10, 35, 30, 25, 22, 20, 18, 16, 11, 12, 10, 
8, 7, 6, 5, 1, 3, 2,5, 2,0, 1,5, 1,0, 0,5. Helt værdilos Jord gives Takslen 0. I særlige 
Tilfælde, hvor el Stykke viser sig at have liojere Værdi end Normaljorden, bruger. 
Taksterne 105, 110, 120 o. s.

Til Kontrol og Stolte under Taksationen skul Taksterne jævnlig sammenholdes 
med den tilsvarende Pengeværdi.

Ved Jordens Undersogelse skul benyttes Spade eller Jordbor eller begge Dele.
4 Dyrkningsvederlag (Lovens § 31) bestemmes hensigtsmæssigsl under selve Bo

niteringen. Herunder behandles ogsaa Sporgsmaal om særlige Foranstaltninger med 
Hensyn til Opdyrkning, for saa vidt de ikke tidligere er behandlet.

Fastsættes Dyrkningsvederlagel i Penge, opfores det Belob, som anses nodvendigt 
for Erstatning for udfort Grundforbedring eller for mangelfuld Dyrkning særskilt 
pr. Ar for hverl Takstslykke.

Hvis Vederlagel gives i Form af Jord (forogel Lod), maa der drages Omsorg 
for. ul den faslsalle Takst giver Udtryk herfor.

Erstatning for midlertidigt formindsket Udbytte beslemmes bedst efler Udlodnin
gen.

5 Hvis Raadigheden o\er et Grundstykkc er delt, bestemmes ved en Brok Vær
dien uf hver enkelt Rettighed eller hvor megel, der tilkommer Indehaveren af hver 
Rettighed.

Bonitering u] Torve jord .
C Ved Undersogelse og Bonitering af Torvemosejord. som er egnel lil Fremstil

ling af Brændtórv, bestemmes Torvelagets Codhcd og Dybde saml Udstrækning.
Undersogelsen foretages ved et pussende Antal jævnl fordelte Boringer eller Grav

ninger.
Godheden undersoges og bedommes skonsmæssigt under Hensyntagen lil Torvens 

Formuldning, Sammenhæng, Askefrihed, Renhed, Afgroílningeforhold, Beliggenhed 
m. v.

Samtidig med Undersogelsen af Godheden maules Dybden af del Lag, som med 
Sikkerhed kan udnylles, hvorefter Torvelagets Gennemsnit^dybde udregnes.

Del iagttages, at Mosejorden inddeles pou en saadan Maade, at Dybde og Cod- 
hed indenfor samme Taksistykke bliver saa lidet varierende som muligt.

Godheden udirykkes efter det ovennævnte Takslsyslem og saaledes, at Taksten

*) Sotn a:ndri!t ved Bek. Nr. 1 a í 25. Jan . 1945.
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100 betegner den almindelig bedste Sort Brændlðrv, hvis Pengeværdi pr. Kubik- 
meler Torv i Mosen fastsættes efler Stedets Pris.

Dybden angives i hele og Tiendedele af Meler.
Hvis Mosejordens Kubikmasse ikke lader sig systematisk bestemme, gaar man 

frem efter frit Skrin, idet man tager Hensyn lil Torvens Godhed og Mængde saml 
Afstand fra Bygden og dens mer eller mindre besværlige Tilvejebringelse og For
arbejdning, hvorefter detis Værdi udregnes.

Boniterings og  Arealbeskrivelse fó r  Udskiftningen.
7 Lodsejerne skal under Boniteringen og Taksationen have Lejlighed lil at være 

til Stede og fremkomme med de Bemærkninger, hvortil de maatle finde Anledning, 
og ligeledes til at blive gjort bekendt med Taksterne. Dog kan Udskiftningskommis- 
sionen kræve at være alene under Raadslagningen, naar den finder, at Forholdene 
gor detle onskeligl.

8 Bonileringstaksterne samt Beskrivelse af Jordbundsforhold og KulturliUtand 
indfores under Arbejdet i Marken i en dertil -beklemt Boniieringsbog. I Boniterings- 
bogen indfores ogsaa de under Boniteringen bestemte Vederlag, for saa vidt de 
ikke er medtaget i Taksten.

9 Betegnelserne for Taksislykkerne paafóres samtidigt Arbejdskorlet i Blyanl og 
ligeledes Taksterne, for saa vidt Pladsen Lillader del.

Undergrunden betegnes ved folgende Arter: Klippegrund, Stenjord, Grusjord. 
Sandjord, Lerjord og Torvejord.
Mud jordens eller Ovcrgrundens Dybde angives i Centimeter og skal i fornoden Ud
strækning karakteriseres efter Muldindholdet, eller for Mosejord efter Formuld- 
ningsgraden i de tre Grader: stærk, middel og svag. Er Overgrundens Sammensæt
ning, borisel fra Muldindholdet, stærkt afvigende fra Undergrunden, bor dette an
gives.

Bnendtorv  karakteriseres efler den Maade, hvorpaa den er dannet. Torvelaksatio- 
nen indfores under Arbejdet Í Marken i Bonileríngsbogen i de dertil beslemte Ru
brikker,

10 Fra Bonileríngsbogen indfores Resultatel af Boniteringen i Forbindelse med 
EjendomsfortegneLen i det dertil fastsaLte Skema: Boniterings- og Arealbeskrivelse 
for  Udskiftningen, ligesom Markernes (Tejgencs) eventuelle Navne samt Jordbunds
forhold indfores.

MatTikuknummer og Takststykkels Betegnelse paafóres Kortet.
11 Indsoer. E L e og Bække indenfor Udskiftningsomraadet opfores paa den E jen

dom, hvortil de horer.
Jord lil fælles Brug, saasom Veje og Tomter opfores særskilt, og ligesaa Jord til 

offentlig Brug indenfor Udskiftningsomraadet.
Med Mensyn lil Bestemmelserne Í Punkt 9 bemærkes, al det overlades Udskift- 

ningskommissioncn at benytte passende Betegnelser, fonsaavidt de i nævnte Punkter 
angivne Betegnelser ikke skulde være tilstrækkeligt detaillerede; i denne Forbin
delse bemærkes, at det inden for et Udvalg í Luglingpt er fremsat som en Hen
stilling, at der benylles folgende Betegnelser: For Undergrunden: Hella (den almin
delige Klippegrund, Doleritbasalt), blágryli (Basalt), grylugt (Slenjord), mol (M o
rænegrus), eyrur (Grusjord), eynika (Kildelerræn i Morænegruslag), sandur 
(Sundjord), leir (Lerjord), mógvur (Torvejord), Det nogne Fjeld lænker man sig 
inddelt i kletlur og gaddur. For Madjorden eller Overgrunden: molmold, eyrmold, 
sandmold, leirmold, inómold, myrumosi, forar og rein mold. For Bramdtårv: kola- 
mógvur, bláherðingur eller bláramógvur, heygamógvur, tagingur, myldingur og 
myrumosDlorv,

19. Juli —  LAJSDBR. SK R. ANC. DAGPENGE VED UDSKIFTNING. Der ydes 
Udskiftningsformanden. dennes Medhjælper og Sysselmanden Dagpenge efter Reg
lerne i Justitsministeriets Bekendtgorelse Nr. M0 af 1, April 1922 om Time- og
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Dagpenge m. \. for Tjenestemænd under Juslilsminisleriel med Undtagelse af Fæng
selsvæsenet, idet Udskiflningbformanden henregnes til Gruppe C, Sysselmanden og 
Medhjælperen til Gruppe D, og Satserne beregnes efter Reglerne i Finansministe
riets Cirkulære Nr. 69 af 28. Juni 1927 om Ændringer i de administrative Reg
ler om særlige Ydelser. Dagpenge for andre Medlemmer af Udskiftningskommissio- 
nen og for de i Lovens § 6 nævnte TaJtsaliorwmænd fastsættes overensstemmende 
med de i Ministeriets Skrivelse af 21, Februar d. A. (1928 Nr. 821) for Medlem 
mer af Landvæsenskommissioner og O verland væsenskommissioner foreskrevne Dag
penge til t  Kr. pr, Dag,1) Med Hensyn til Omkostningernes Udredelse, jfr . Udskift 
ningslovens §§ 59 og 60 skal man tilfoje, at der ved Fordelingen sf Dagpengene 
mellem Statskassen-) og Fælliget vil være at regne med !■ Kr, pr. Dag uden Hen
syn til, al der i Henhold til foranstaaende Bestemmelser ydes Udskiftningsforman 
den, dennes Medhjælper og Sysselmanden et nogel hojere Belób. De Dagpenge, der 
ydeá Udskiftningsformanden og Medhjælperen under det forberedende Arbejde, ud
redes af Statskassen,2) saaledes at Fælliget kun deltager i Udredelsen af Dagpen 
gene, naar Udskiftningakommissíonen eller Ovcrudskiftningskommissionen er sam 
let paa Aastedet.

23. Juli BEK. (NR. 215) om Ændringer i de ved kgl. Resolution af 3. Februar 
1910 fastsatte BESTEM M ELSER FOR FÆ RØERNES MELLEM- OG REAL 
SKOLE. (IndfSjet i Bek. af 1910).

24. Juii ANORDN. FOR FÆ RØERNE (NR. 213) OM SALG AF DENA
TU RERET SPIR ITU S. I Henhold lil § 1 i Lov for Færoerne om Forbud mod at 
drive Erhverv med berusende Drikke m. m. uf L April 1928 fastsætter Ministe
riet for Industri, Handel og Sofart herved folgende Regler om Salg af denatureret 
Spiritus.

1 Salg af Spiritus, der i Henhold til de herom givne Forskrifter jfr . Bekendt- 
gorelse for Færoerne angaaende Denaturering af Spiritus af 7. December 1912 —  
er blevet gjort utjenlig lil at anvendes til Drik (denatureret), maa kun finde Sted
i Henhold til særskilt Bevilling, der meddeles af Amtmanden,3) efter at der er ind
hentet Erklæring fra vedkommende kommunale Myndigheder og Politimyndig
hederne.

Saadan Bevilling maa i Reglen ikke meddeles Personer, som driver Handel, Ud
skænkning eller Gæstgiveri, eller som er ansatte som Bestyrere af saadan Virksom
hed eller har anden fast Beskæftigelse derved. Det samme gælder den paagælden
des Ægtefælle, saa længe Samlivet ikke er hævet ved Separation.

Paa samme Plads maa der kun meddeles Bevilling til en enkelt Person.
2 Den, der har erholdt Bevilling til Salg af denatureret Spiritus, er forpligtet til 

at fore en Bog over Tilgang og Afgang af saadan Spiritus, De i § 3 omhandlede 
Rekvisitionssedler skal opbevares som Bilag lil denne Bog, til hvilken Toldvæsenet 
og Politiet naar som helst har Adgang.

3 Salg af denatureret Spiritus maa kun ske til den af Amtmanden^) over Færo 
Amt til enhver Tid og for de forskellige Pladser fastsalte og offentliggjorte Udsalgs
pris.

Denatureret Spiritus maa kun sælges í den Stand, hvori den var ved Denature
ringen,

Denatureret Spirilus maa ikke udleveres lil Koberen uden efler en af denne un
derskreven Rekvisitionsseddel, der angiver hans Adresse, Dalum for Underskriflen, 
det rekvirerede Kvantum samt dettes tiltænkte Anvendelse. De Beholdere, hvori den

s)  J f r .  L, S k r . a f  23, ja n .  og 4. Sep t. 1930,
s )  N u Landskassen,
8)  Nu af Landsstyr«!. J í r .  ogsaa Kundg, Nr. 4  og 5 a f 7. Dei.. 1941.
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udleveres, skal være forsynet med en EtikeLte, som er mærket »Denatureret Spiri
tus«,

Denatureret Spiritus maa ikke udleveres, naar det er aabenbart, al Koberen vil 
bruge den som Drik.

4 Nærværende Anordning traider í Kraft den 1. Oktober 1928, samtidig træder 
Anordning For Færoerne af 18. Apri] 1923 om Salg af denatureret Spiritus ud af 
Kraft.

8, Sept. TILLÆ G  T IL  PO LITIVEDTÆ GT FOR THORSHAVNS KOMMUNE 
AF 19. NOVEMBER 1923. (Indfojet s denne).

25. Sept. PENSIONSREGLER FOR SANATORIET (Vedtaget af Lagtingel).
1 Efter Lagtingsbeslutning kan de Personer, der er ansat ved Tuberkulosesanatoriet 

i Hoydolum, íaa Pensionsret.
2 Det nodvendige Pengebelob til saadan bevilget Pension belales af okonomisk 

Fond.1) Den, som faar denne Rettighed, skal maanedlig betale 3 0 0 af sin Lon 
som Vederlag. Delle Belob indgaar i »Sjúkrahús penaiónsgrunnin í Hoydolum«. 
AE okonomisk Fond bevilges fra J .  Okiober d. A. samme Belob til denne Fond, som 
det ansalle Personale, der faar Pensionsret, belaler.

3 Ved Udregningen af Pension skal mon lægge til Grund Grundlonnen og hver 
ordinær Forhojelse af denne. For dem der har frit Ophold og fri Kost paa Sygehuset, 
bliver der til den fa*te Lon lagt GOO Kr. aarlig, naar deres Pension skal udregnes. 
For den, der blot har Ophold med Lys og Brændsel, lægges 150 Kr. til aarlig.

4 Saafreml Pensionen ikke regelmæssigt hæves i et Aar, skal saadant Belob 
tilfalde Pensionsfonden, med mindre at der senere kan fremfores en gyldig Grund 
for det, som har forhindret samme.

5 Personer, som har faae! Pensionsret efler § 1, faar udbetalt Pension, naar de 
bliver opsagt pua Grund af Alder, Sygdom eller andre Aarsager, naar de selv er 
uden Skyld. Enh\er an^al er pligtig ti! at opsige sin Tjeneste, naar vedkommende er 
blevet 70 Aar gammel. Under særlige Omstændigheder kan vedkommende dog 
blive fritaget fra Tjenesten med Pensionsret 65 Aar gammel.

S Pensionsalderen regnes fra den Dag, da vedkommende fylder 30 Aar og er 
i fast Arbejde. Dog kan ingen Pension bevilges lil nogen, der blot har været i 
Tjeneste i 5 Aar eller mindre, med mindre Tingets Tilladelse gives íor hver enkelt 
Person, Skulde nogen paa Grund af Svgdom, Ulykkestilfælde eller af andre Grunde, 
hvor vedkommende selv maa anses al være uden Skyld, blive forflyttet fra hojere til 
lavere lonnet Arbejde, skal Pensionsindtægten regnes efler Middeltallet for de 3 
Aar, da Lonnen var hojest.

Pensionens Storrelse fastsættes saaledes: For en Pensionsalder 
indlil 2 Aar ydes */io “f Lønnen í Pension

fra 2 til 4 — — a/io - — —

— 4 — 7 — — 8/l0 - — —
— 7 — 10 - — 4/io ' —
— 10 — 15 — — S/l0 - —
— 15 — 17 — — "/i.o * — —
— 17 19 — — «/ «  - _ —
— 19 2t — — */«o - — —
— 21 — 23 — — w/oo - — —
— 23 — 25 — — “ /« - — —
- 25 — 27 — — M 60 - — —

*) Økonrnnisk Fonds Forp lig telser nu overtaget a f Landskassen.
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fra 27 lil 28 A ar yd es ^/so o f L ønnen i Pension
-  28 2!) —  - "»/„o .  _  j

20 -  30 -  -  m/w - —  i —
30 — _  mjw . i _

7 Hvis nogen af Personale!, der har Pensionsret, under Arbejdet i Sygehusets 
Tjeneste faar saadan Skade, at Vedkommende efter Lægens Afgorelse maa forlade 
Tjenesten, skal man í saadanne Tilfælde ikke regne efter Alder eller Tjeneste
tid, men der skal bevilges -  :i Pension af sidste Aarslon. Hvis nogen med Forsæl 
tilíojer 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 Uagt
somhed eller Drukken=kab, skal Lagtinget afgore, om nogen eller ingen Pension 
skal bevilges.

8 Den, der íradommes 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 fru 1. Oktober 1929.

26. Sept. PENSIONSREGLER FOR TELEFONVÆ SEN ET (vedtaget af Lag
tinget) .

Disse er of ganske samme Indhold som Reglerne for Sanatoriet af 26. September 
1928 kun med den Ændring i § 2, at okonomisk Fond ændre? til Telefonvæsenet, 
og Fondens Navn er j-Telefonverksins pensiónsgruwiur«. § 3-, 2det Stykke udgaar 
og Reglerne traadte i Kraft 1. Oktober 1928.

27. Sept. LAGTINCSBESLUTN. VEDR. KOMMUNELÆGERNES R EJSE 
GODTGØRELSE.

Fra 1. Januar 1928 ydes der de til færoske Kommunelægepladser antagne Læger 
for deres Oprejee til Færoerne*) en Rejsegodtgorelse paa indtil 2000 Kr. Heraf 
yder Statskassen -,'3 og Amlsrepartitionsfonden 1)a.

23. Jan. 1929 — LANDBRUGSM. SK R. ANG. DAGPENGE T IL  MEDLEM
MER AF UDSK1FTMNGSKOMM J SS1 ON ER 2).

— bur et Medlem af Proveudskiftningskommiissionen i Vestmanhavn ansogt 
om Forhojelse af Medlemmernes Dagpenge, der ved Ministeriets Skrivelse af 19. 
Juli f, A. er fastsat lil !  Kr. pr. Dag. —  — meddele, at man under Hensyn til 
del nu for Ministeriel oplyste, blandt andet angaaende Varigheden af Aasleds- 
forretningerne ved de under Arbejde værende Udskiftninger, kan indgaa paa, at Dag
pengene for Medlemmerne af Udskiflntngskommissionerne fastsættes ti! 8 Kr. pr. 
Dag:!) med tilbagevirkende Kraft fra Paabegyndelsen af dc to under Arbejde væ
rende Udskiftninger, medens Dagpengene for de i Udskiftningslovens § 6 nævnte 
Taksationsmænd forbliver uforandrede. Det har iovrigt sil Forblivende ved, hvad der
i MinisterieLs ovennævnte Skrivelse af 19. Juli f. A. er udtalt med Hensyn lil Om
kostningernes Udredelse dog med den Ættdring, al der ved Fordelingen af Dag
pengene mellem Statskassen* I og Fælligel fra de nu under Arbejde værende Ud
skiftningers Begyndelse vil være al regne med 8 Kr. pr. Dag ikke alene for Ud- 
skifLningskommissionenr Medlemmer, men ogsaa for denne* Formand og hans 
Medhjælper, for den Tid Udckiflningskommissionen eller Overudsktflnings- 
missionen er sumlet paa Ansledel,

1)  J f r .  Sk r. fro Fæ ro Aml a f 5. Jo n . 194H.
a) .lir . L . M . Sk r. 19 Ju li 192B og 4 . Sep t. 1930.
u)  Lundsna‘vnet vedtog 9. M orts 1943 ut forho je  D agpengene med P ristn llet,
■*) Nu Londsknssen.
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13. Febr. BEK. (NR. 26) ANG. OPTAGELSE I ANERKENDTE SYGEKASSER 
PAA FÆ RØERNE AF ARBEJDSFØ RE, KRONISK SYGE PERSONER. I Henhold til 
§ 7, 3. Slk., i Anordning af 22. December 1928,1) hvorved Lov Nr. 1 I I  af 10. 
Maj 1915 om anerkendle 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 t Kraft paa Færoerne, fastsættes herved folgende Regler ved
rorende HelbredsbetingeSserrie ior Optagelse i anerkendte Sygekasser paa Færoerne 
af urbejdsfore, kronisk syge Personer,

1 Ingen kan optages i en anerkendt Sygekasse som nydende Medlem under Forld- 
bet a f en midlertidig Sygdom eller under en midlertidig Opblussen a f en hyppig til
bagevendende eller uhelbredelig Sygdom.

Dog kan Personer, der som nydende Medlemmer bur opbrugt den dem fra Syge
kassen tilkommende Hjælp, jfr . Sygekasseanordningens § 28, 2, Stk., og derefter 
har opbrugt den dem i Henhold til § 71 i Lov Nr, 97 af 10. April 1895 om Fattig- 
vasetiet paa Færoerne tilkommende Understoltelse af det offentlige, genoptages eller 
genindtræde som nydende Medlemmer uden Hensyn til, om de paa vedkommende 
Tidspunkt lider af en midlertidig Sygdom eller en midlerlidig Opblussen af en af 
de i foranstaaende Stykke omhandlede Sygdomme. En Betingelse herfor er det 
dog, a t  de paagældendc ved La;gealtesl godtgor, at de iÓ\rigt maa unses for ar- 
bejdsFore, jfr . § ]., og a l deres Begæring om Cenoptagelse eller Genindtræden 
som nydende Medlemmer fremsættes i umiddelbar Tilslutning til Ophoret af H jæl
pen efter § 71 i Lov om Faltigvæsenet paa Færoerne, jfr . iovrigt § 3, 2. Stk.

2 Personer, som ikke omfattes af § 1, 1. Stk., og som er arbejdsíore, jfr . § t-, 
men lider af eller bar lidt af en hyppigt tilbagevendende eller uhelbredelig Syg
dom eller en Legemssvaghed, kan optages med Vedtegning eller uden 1’edtegning, 
alt efler den Nedsættelse af Arbejdsevnen, som deres Lidelser foraarsuger.

3 Med Vedtegning om Tilstedeværelsen af en hyppig tilbagevendende eller uhel
bredelig Sygdom eller en Legcmssvaghed kan, fo r  saa vidt de paagældende maa an
ses for  arbejdsfóre, se § 1, oplages Personer, der lider af en saadan Sygdom eller 
en Legcmssvaghed, der medforer eller skonne> at kunne medfiire en vrvsenilig Ind
skrænkning i deres Arbejdsevne.

Eksempler paa Lidelser, der kræver Vedlegning:
a) alle Tilfælde a f :  ondarlet Svulster, Tuberkulose, Syfilis, nylig afloben eller 

recidiverende Gigtfeber, kronisk deformerende Ledbelændelse (som Arthroitis de- 
formans, kronisk rheumatisk Ledbelændelse), nylig aflo-ben eller recidiverende I-s- 
chias, konstitutionelle Sygdomme (som Sukkersyge), Basedows Sygdom, Myxoedem, 
kronisk Alkoholisme og Morfinisme, Epilepsi, Aandsovaghed og udtalt Sindssyg
dom.

b) betydelige Sygdomme i :  Centralnervesystemet (som epidemisk Hjernebetæn
delse eller dens Folgcr, de fleste Rygmarvssygdomme) og perifere Nerver (óom 
svære Former af Ansigtsneuralgier), Hjerte (organiske Hjerlelidelser), Lunger og 
Lungehinde, Lever (som kronisk Icterus og hyppige Galdeslcnsanfald), Fordojei- 
^ k a n a l (r-om Saar i Mave og Tarm ), Nyrer, Urinveje og Konsorganer. Sværere 
Form er a f :  Neurasteni og Hysteri, Blodsygdomme. Sværere Grader a f :  Fedme, 
Aareforkalkning, Aareknuder, Skinnebenssaar, medfodte Misdannelser af Lemmer, 
Deformiteter som Folge af udhelede Sygdomme i Knogler og Led, Lamheder, De
fekter -oin Folge af operativt Indgreb, Tab af Lemmer. Visse kroniske Hudsyg
domme (som svære recidiverende Eczemer), særlige store Broktilfælde.

For saa vidt Personer, der som nydende Medlemmer har opbrugt den dem fra 
Sygeku^sen tilkommende Hjælp, jfr . Sygeka^eanordningens § 23, 2. Stk., og der
efter har opbrugt den dem i Henhold til § 71 i Lov om Failigvæsenel paa Fær
oerne tilkommende Underslotlelse af det offentlige, paany sóger al blive gerujptagel 
eller at genindtræde som nydende Medlemmer, ojj ved den da forelagne Lægeunder-

*) S r  nu Bek. Nr. 59 uf 2t. Februar 1930
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sogelse konstateres at Hde af en af de i nærværende Paragrafs 1* Sik. omhand
lede Sygdomme eller Legemssvagheder, vi i der være at give dem den ovenfor om
handlede Vedlegning, selv om de ikke havde en saadan Vedtegning, da de -tidli
gere stod som nydende Medlemmer af Sygekassen.

Den fornævnte Vedtegning vil kun kunne meddeles et Medlem, naar den ved 
Medlemmets Optagelse (Genoptagelse) udfyldte Lægeerklæring, afgivet i del paa 
Optagelsesskemaets Side 2 værende Skema, udviser, at vedkommende efter Lægens 
Skiin vil være at optage med saadan Vedtegning.

Uden Vcdlegriing om Tilstedeværelsen af en hyppigt tilbagevendende eller uhel
bredelig Sygdom eller en Legemssvaghed skal, fo r  saa vidt du paagældende maa an
ses Jor arbejdsjore, sc § 4, optages: n) alle andre, b) Personer, som har haft Li
delser af den i nærværende Paragrafs 1. Stk. omhandlede Art, men i de sidst for- 
lobne ) Aar tilsyneladende har været fuldstændig helbredet.

For de lieromhandlede Personer, der optages uden Vedtegning, vil der ikke kunne 
ydes Sygekasserne del særlige i Sygekasseanordningens § 13, 3. og L Stk., om
handlede Statstilskud, og de vi] derfor ikke kunne tages i Betragtning ved Bereg
ningen aí Sygekassernes Gennemsnitisudgifl lil Personer, der lider af en hyppigt 
tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eiler en Legemssvaghed.

4 Som urbejdsfor anses en Person, der maa antages nu og indenfor en nær
mere Fremtid ved tonnet Arbejde for andre eller ved selvstændig Erhvervsvirksom
hed at kunne yde et vist Bidrag til sit Underhold, Bidraget maa allsaa have nogen 
cikonomisk Værdi. Som arbejdsfor kan aldrig  unses en Person, hvis Tilstand kræ
ver eller skbnnes at maatte kræ%’e varig Kur og Pleje paa Anstalt.

5 Naar Sygekassernes Bestyrelser af den optagelscssogendes Besvarelse af Oplu- 
gelsesskemaets SpSrgsmaal eller ad anden Vej faar Formodning eller Vished om, 
at den optagelsessogende enten ikke kun anses for urbejdsfor eller at han har en 
Lidelse af den Art. der muligvis kan medfore Vedlegning, er de pligtige al kræve 
Lægeerklæringen paa Optagelsesskemaets Side 2 udfyldt.

For saa vidt den nævnte Lægeerklæring udviser, at den optageLessogende efler 
Lægens Skon ikke kun anses for arbejdsfor, cr Sygekasseb&ílyreLen ikke  berettiget 
lil at optage vedkommende som nydende Medlem.

6 En i Henhold til Bestemmelserne i § 3, 1, Stk., meddelt Vedtegning om Tilstede
værelsen uf en hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eller en Legems- 
svughed, vil kunne ophæves uunsel vedkommende Medlem^ Alder, naar de Om
stændigheder, der har medfðrt, at Vedtegning er bragt i Anvendelse, ikke længere 
foreligger, og nye Omstændigheder, der kunne medfore Anvendelse af ny Vedteg
ning, heller ikke er til Stede.

1 Denne Bekendtgorelse har Gyldighed fra den 1. Januar 1929, Samtidig ophæ
ves Socialministeriets Bekendtgorelse Nr, 285 af 26, November 192V angaa- 
ende Optagelse i anerkendte Sygekasser af arbejds-fore, kronisk syge Personer Tor 
Færoernes Vedkommende.

13. Febr, -  REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN M. V. I MID
VAAC H A VN .-------- —

3 Til Midvaag Havns Omraade henregnes Farvandet indenfor en Linje drageL 
fra Sogneskellet mellem Midvaag og Sandevaag Sogne tværs over Midvaagbugten. 
Grænsen betegnes om Dagen ved 2 hvide Stenvarder, een paa hver Side af Bug
ten, og om Notten ved Skillelinjen mellem den rode og den gronne Lysvinkel
i Fyret paa N.-Siden af Bugten.

13. Febr. REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I SKOPEN 
H A VN .-------------

3 Foruden o\er selve Havnen med Tilbehor strajkker Havnefogdens Myndighed 
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sig ogsaa over nærmesle Del af Farvandel foran Havnen indlil en Afstand af 500 
m fra den ydre Havnemunding, idet nemlig Havnefogden kan forlange fjærnet et
hvert i denne Del af Farvandet opankret Fartoj, udsat Fiskeredskab eller deslige, 
naar det efter Havnefogdens Skon volder Ulempe for Passagen til eller fra Hav
nen, Vægrer vedkommende sig ved at foretage den forlangte Fjernelse, eller sker 
den ikke inden en af Havnefogden angiven Frist, er Havnefogden berettiget til for 
vedkommende Forers eller Ejeró Regning og Risiko at foranledige, at Fjernelsen 
bliver at foretage, hvorhos nævnte Forer eller Ejer ifalder en efter Omstændig
hederne afpasset Bode, jfr . i ovrigt § 18.

13. Febr. REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF M1DVAAG HAVN. 
(Æ ndret 21. Marts 1930. Indholdet nogel lignende som Reglementet for Thors
havn af 21. Juli 1930).

27. Febr. —  LOV (NR. 72) OM TILLÆ G T IL  LOV OM HANDELSREGISTRE, 
FIRMA OC PROKURA AF 1. MARTS 1889. (Se Anordn, Nr. 309 af 19. Novem
ber 1930).

23. April BEK. (NR. 99) AF LOV OM STEM PELAFGIFT.
1 Alle Dokumenter, som lyder paa Penge eller Penges Værdi, og ved hvilke der 

indgaus eller overlages en Forpligtede, eller hvorved der erhverves eller overdrages 
en Adkomst, Fordring eller Rettighed, er, forsaavidt. de ikke ved denne Lov ud
trykkelig undtages, underkastet Stempelafgift efter deres Indhold og Værdi. Doku
menter, som ikke udtrykkelig er nævnt i Loven, men som opfylder ovenstaaende 
Betingelser, stemples efter Reglerne for de Dokumenter, der er nævnt, og som 
de efter deres okonomiske Betydning nærmest maa sammenstilles med.

2 Slempelpligten omfatter alle efter deres Beskaffenhed slempelpligtige Doku
menter, der udfa;rdiges eller oprette;, i Kongeriget Danmark —  Færoerne dog ikke 
herunder indbefattet — , naar enten en af Parlerne er hjemmehorende her, eiler 
Dokumentet angaar Formuegenstande her i Riget, Rettigheder over saadanne ei
ler Rettigheder eiler Forpligtelser for her hjemmehorende Personer, Selskaber el
ler Institutioner. Et Dokument anses oprettet her i Landet, saa snart en af Par
terne har underskrevet det her,

3 Folgende Dokumenter er under de nederiuugivne Betingelser undergivet Stem
pelpligt efter nærværende Lov uden Hensyn til deres Oprettelsessted: 1) Doku
menter, der angaar Overdragelse af herværende faste Ejendomme og her hjemmehó- 
rende Skibe, eller hvorved der stiftes eller overdrages Rettigheder over saadanne 
Ejendomme eller Skibe, for saa vidt i det mindste en af Parterne er hjemmehorende 
her. 2 ) Forsikringsdakumenter, der angaar Ejendomme eller andre Formuegen
stande her i Riget eller her hjemmehorende Personer, medmindre del godtgores, at 
ingen Del af Præmien er betalt eller er betalbar her i Landet, 3) Aktier, Obliga
tioner og lignende til almindelig Omsætning bestemte Pengeeffekter, der udste
des af her hjemmehorende Selskaber, Foreninger, Korporationer eller lignende. 
4) Udenlandske Aktier, Obligationer og undre offentlige Pengeeffekter, der indkom
mer her i Landet og enten tilhorer her hjemmehorende Perroner eller Institutioner 
eller er deponeret som Sikkerhedsstillelse overfor disse. 5) Veksler, der her i Landet 
accepteres eller lra;kkes lil Betalin" eller gorej; betalbar her i Landet. Enhver Inde
haver her i Landet aí en udenfor Kongeriget Danmark udstedt Veksel er ansvarlig 
for Stemplingens Berigtigelse, hvad enten han besidder Vekrslen i egen Interesse 
eller paa en andens Vegne.

i  Dokumenter, der ikke omfalles af Bestemmelserne i §i§ 2 og 3, bliver at for
syne med Slempel efter Reglerne i nærværende Lov: 1) Naar de tingly.-es her.
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2) Naar der efler samme paatales nogen Fordring eller Reilighed ved herværende 
Ret. 3) Naar de anmeldes i el herværende Bo, der er under Behandling af en Skifte
ret eller Testumentseksekutorer. 4) Naar der paa Grundlag af dem af dansk Myn
dighed foretages nogen Registrering eller udstedes nogen Bevilling, De anforle Be
stemmelser finder dog ikke Anvendelse med Hensyn lil Dokumenter, der er oprettet 
paa Færoerne, og som alene angaar der beliggende faste Ejendomme eller dér 
hjemmehorende Skibe, eller som alene begrunder Rettigheder eller Forpligtelser 
for der hjemmehorende Personer.

5 Med Hensyn lil Dokumenter, der er udstedt pua Færoerne eller i de ikke lil 
Kongerigel henhiirende Dele af del dunske Monarki, kan den der erlngle Slempel- 
afgift efter Finansministeriets Bestemmelse afkorlce i Stempelafgiften eíter nærvæ 
rende Lov. (De (ivrige Paragraffer udelades).

6. Juli BEK. OM FORBUD MOD SALG AF SKYDEVAABEN OG AMMU
NITION, ændret ved Bek. 19. Okt. 1929. (Bek. fra Politimesteren), I Henhold 
til § 6 i Lov af 13. April 1891 indeholdende Bestemmelser for Politiet forbydes 
herved ethvert Salg af Skydevaaben og Ammunition lil andre Personer end dem, 
der kan fremvise en skriftlig Tilladelse fra Politimesteren eller vedkommende Sys
selmand. Endvidere forbydes del civile Personer al bære skjulte Skydevaaben. Over
trædelse af Forbudet straffes med Boder indtil 200 Kr. eller med simpelt Tæng- 
sel indtil en Maaned.

Ved Bek. of 19. Okt. 1929 er der fastsat folgende Ændring: Uansel det ved Be- 
kendtgórelse af 6. Juli 1929 udstedte Forbud mod Salg af Skydevaaben m. v. kan 
Salg af Ammunition til glaltóbede Jaglhagelbbsser og af saadanne Vaaben fra Bu- 
likker paa Færoerne indtil videre finde Sted uden Tilladelse fra Politimesteren eller 
Sysselmanden. - D, v, s. at der kræves Tilladelse til Indkob af alle riflede Vaaben 
og Ammunition derliJ.

7. Aug. —  REGLEMENT FOR PO LITIBETJEN TEN E PAA FÆ RØERNE.1)
1 Politimesteren er Politibetjentenes Foresalte i ethvert tjenstligt Forhold, med 

Hensyn til hvilke de ikke ifolge Loven eller delte Reglement er stillede under en 
anden Myndighed.

2 Del er Politibetjentenes Opgave dels at vaage over Opretholdelsen af den 
offentlige Orden, dels al efterspore Forbrydelser og andre Overtrædelser af Love 
og Vedtægter, som er Genstand Tor offentlig Paatale. De er pliglige til at gtire An
meldelse om ethvert saadant Forhold, som kommer lil deres Kundskab.

32) Politibetjentene er forpliglede til al gore Tjeneste saavel i som udenfor Thors
havn. Den daglige Tjenesle i Thorshavn udfores af den faste Betjenl, dog at T je
nester en Hverdag om Ugen overtages af Reservebeljenten, naar der ikke findes 
Arreslanler i Arresthuset. Naar den faste Betjent er borlsendl fra Thorshavn eller 
iovrigt ved el af Politimesleren godkendt Forfald er forhindret, overlager Reserve- 
betjenlen hans fulde Tjeneste. Hver anden Sondag skol Reservebeljenten overtage 
den faste BetjenLs Tjenesle, medmindre hans Pligt som Arrestforvarer efler Politi
mesterens Skíiu er líl Hinder herfor. Heservebetjenlen er derhos ligesom den faste 
Beljent pligtig lil at udfore saadan Polititjeneste, som særlig muatte paalægges ham. 
Politibetjentene er pliglige til al forrette Konlorarbejde paa Polilikontorel i det 
Omfang, som deres ovrige Tjenesle tillader, saml at yde Konloret Bistand til Vare
tagelse af Karanlameljeneslen i Thorshavn. Transport af Arreslanler til og íra Ar
resthuset i Anledning af Forhor og Tilstedeværelse ved Forhor over saadanne paa
hviler fortrinsvis Ke;er\ebetjenlen som en Del nf Arre»1 forvarergerningen. Forsaa-

' )  J f r .  Regi. 7. F ebr. 1931 og 15. A pr. 1931.
a)  Dur er nu ansat flere B e tje n lc  nií <;n sæ rlig  A rrestforvarer.
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vidt en Betjent borlsendes fra Thorshavn og stilles til en Sysselmands Dispo 
sition, er han plietig ÍÍ1 ut efterkomme Sysselmandens Ordrer.

 4  
5 ingen Politibetjent maa paatage sig privat Arbejde uden Politimesterens Tilla 

delse, hvorhos den Jasle Betjent vi! have at indgive Indberetning til Justitsministe
riet, forinden han kan overtage en af de i Tjenestemandslovens § W nævníe Be* 
skæflipeLer. E j heller maa de uden saadan Tilladelse modtage nogen Gave etler 
Belonning i Anledning af 1 dforelsen af deres Tjeneste. De skal iagttage Tavshed 
med Hensyn lil all, hvis Be’kaffenhed udfordrer det.

6 Politiheljenlene skal noje iagltage de i Lov af 13. April 1894 §§ 7 11 inde
holdte Bestemmelser for Politiel og navnli« i deres Tjeneste undgaa al Uhoflig 
hed samt vise Maadehold og Besindiprhed. Overtrædelse af dette Replemenl med 
forer Bodeans\ar efler fornævnte Lov af 13. April 1894 § 11. For den fasle Be 
tjenls Vedkommende gælder Reglerne i Tjentslemandslovens §§ 17 20,

13. Aug. —  H El L SI S  AMTYKT FY R I SANDS KOMMLNU.
HeiLsunevndin.
1 Eftirlil í kommununi við heilsu manna, serstakliga eflirlít við, at henda sam- 

lykl verður hildin, hevur ein heiUunevnd, skipað av 3 limum, ið kommunan velur 
fyri J. ár isenn millum teir ibúgvarar a kommununi, um hava kommunalan val- 
ræll, ló at Iveir av teimuni, íð verða valdir fyrslu ferð, fara frá, annar, tá Íð 1 
ár, og annar, la ið 2 ;ír eru umliðin. I m nakar vil bera seg undan at laka við 
hesuin umboði, ger amlmaðurin av, um hella verður honum loyvt, ló at tey, ið' 
eru meira enn 60 ára pomu'l, kunna krevja sejr undantikin. Lutakasl ræður fyri, 
hvor av leimum fyrst valdu a henda halt skal fara frá. Ein av teim 3 limum skal 
verðu valdur ur kommunuslyrinum, hinir 2 millum fólk, ið ikki eru í kommunu- 
styrinum, Nevndin velur sjálv formann. Formaðurin kallar nevndina til fundar, lá 
ið honum tykir lorva, ella tá ið 2 limir krevja tað, tó í minnsla lagi eina ferS i 
hvbrjum ársfjórðingi. Formaðurin skrivar gerðabókina á fundunum, hevur um 
hendur brævaskifti nevndarinnar og ansar, at samtyk tir nevndarinnar verða hildnar. 
Annars skipar nevndin slarvið nevndarmanna millum. Emboilislæknin ella hin nv 
kommununi selti lækni og syslumaðurin hava heimild at koma á nevndarfund, tó 
utlan atkvoðurastl; teir hava rælt al krevja tikið lil viðgerðar oli heilsumá'l,

Læknin ella áyslumaðurin ella hann, ið heilsunevndin hevur álagt at seta nakað  
í verk ella hann, ið finnist al samtyktum nevndarinnar, kann skjóta lílíka samlykt 
inn fyri yvirheilsunevndina,

FormaSur heilsunevndarinnar skal á hvorjum árskifti senda kommunuslyrinum 
avskrifl av gerðabókini fyri farna árið ella leggja íram sjálva gerðabókina á fyrsla 
fundi kommunustyrisins á hvorjum ári. Úlreiðslur nevndarinnar til skrivililfar, pro
tokollir og tílíkar neyðsynjarlulir skulu verða greiddar úr kommunugrunninum.

2 Heilsunevndin! er heimill at rannsaka oli ley viðurskifli, ið verða umrott í 
hesari sainlykt.

3 Samlyktir, ið fora við sær peningaúlreiðslur fyri kommununa, skal kommunu- 
slyrið seta í verk. Um lað sylir, og lað lykist al vera heill neyðsynl, at hesar sam- 
lyklir verða settar i verk, kann nevndin beína málið til avgerð amtmannsins,

Nylshivttfn.
4 Heilsunevndin samlykkir, hval ið verða skal friðað lil nytsluna (harundir 

vatnveitingartiyljar og brunnar), og letur friðingina kunngera almenninginom.
Tað er bannað a nakran hátt al spilla nytsluvalnið, t. d. al stoyta loð, gólvsóp 

ella tilíkl á friðað vulnveitingarpláss ella har um leið, sum vatn rennur hagar, 
al leggja siikt so nær nytsluvulni ella við veitir, ið fora hagar, so at tað kann 
koma at spilla nytsluvalnið, al leggja i blot ella vaska har um leið, at hava fenað 
gangandi leysan á honum á slikan hátt, al lað lekur fasfa stoðu við friðað vatn- 
veitingarpláss, ella al tjóðra djór har um leíðir.
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5 Vatnveítingarhyljer og brunnar skulu verða girdir etla hava lok.
Eingin má gera nyggj ar hyljar ella brunnar, áðrenn heilsunevndin hevur játtað, 

hvar og hvussu leir skulu verða gjordir.
Eisini hevur heilsunevndin skyldu, minnsl eina ferð áriiga at ansa, at vatnveit- 

ingar cg brunnar, ið longu eru gjordir, eru reinir og í góðum standí, soleiðis sum 
nú á dogum má verða kravt, og kann, um tað torvar, forbjóða nytslu teirra.

Koslar,
6 Nyggir kostar mega ikki verða gjordir uttan loyvi heilsunevndarinnar og ikki 

nærri setíhúsi, skúla, kirkju ella almennum vegi enn 8 metrar, uttan so er, at nevndin 
ætlar, at tað er ógjorlígt at seta teir so langt burlur. Nevndin ásetir, hvar íð teir 
skulu liggja, hvussu teir skulu verða gjordir, og hvussu teir skulu verða nyttir. 
Nevndin hevur heimild til, tá ið hon heldur tað vera neyðugt, at seta forboð íyri 
at nyla koslar, sum longu eru gjordir, og tiJ samstundis al ásela, hvussu kostar 
skula verða avtikmr ella gjordir vandaleysir. Eígarin hevur skyldu at gera tað ar- 
beiðið, ið harav verður, ultan samsyning ella endurgjald.

Heilsunevndin kann fyrimæla, al allir kostar skulu verða av gróli og spekkaðir 
við cemenli ella belonstoyptir bæði í bolni og á síðunum og hava lok, ið liggur 
tætt á.

Heilsunevndin kann, tá ið viðurskiftini eru til less, geva loyvi lil, al teir verða 
gjordir nærri enn 8 mlr. írá næsta sethúsi, skúla, kirkju ella almennum vegi,

Náttíiås.
7 Nyggj náttKús uttanhysis mega ikki verða gjord, ullan at heilsunevndin gevur 

loyvi til tess. Hon skal skipa íyri, hvar tey skulu standa, og hvussu tey skulu verða 
gjord, sbr. 2. slykki, Nevndin kann skipa íyri, hvussu slik hús skulu vera hildin 
rein. Um heilsunevndin heldur tað vera neyðugt, kann hon ásela, at skarnið írá 
riálLhúsinum og yvirhóvur mannalrekkur og land ikki má verða koyrt í kostar, 
men skal verða burturbeint í ávist í j  arsko tin gravað hol, og nevndin á.-etir, hvussu 
hesi hol skulu verða gravað; um tílík hol ikki eru, skal alt verða koyrt á sjógv 
á pláss, har nevndin gevur loyvi til tess.

KommunuslyriS kann eftir uppskoti heilsunevndarinnar áleggja íbúgvarunum at 
gera nalthús, har viðurbkiftini gera tað ynskiligt, Tey skulu verða gjord so, at tey 
kunna verða lómd og reinsað, Tey skulu hava sterkar og tæltar tunnur ella blikk- 
spannur, ið slanda a fostum undirlag.

Nevndin hevur heimild til al krevja, ul W.-C. verður gjórt til altnenna nytslu, 
um tað er neyðugt,

8 Nyggj W.-C. mega ikki verða gjord utlan loyvi heilsunevndarinnar, og tey 
mega verða veitt antin i sepliktank ella beinleiðis a sjógv.

// úsabygging.
9 Nyggj húa skulu ikki verða bygd, áðrenn nevndin hevur jallað, In ar tey skulu 

standa og jattað ætla n irn ar nytsluvatni, kósli og rennum viðvíkjandi. Tey skulu ikki 
verða nytl, áðrenn nevndin hevur ansað eftir, um alt er gjort eftir ásetlum reglum.

10 Hús skulu ikki verða burturleigað á slíkan hátt, at so nógvir íbúgvarar verða, 
at vandi fyri heiUu teirra má haldast ul vera fyri hond. Selhús skulu verða so 
væl gjord, al tey kunna verða hildin tætt og turr, Heilsunevndin hevur eflirlit við 
ollum rúmum, har skúli, ið ikki er ulmennur, verður hildin, og kann áseta, at somu 
reglur, sum kre\jast fyri almennar skúlar, eisini verða galdandi fyri slíkar skúlar. 
Hvor tann, ið heldur tdikan fkúla, er skyldugur at siga heilsunevndin! fra.

Almeru reinsemi.
11 Fiskaslógv og annað avfall frá fiskavirking ma ikki verða liggjandi eftir á 

stoðni ella við letidingina, men má verða kastað a sjógv ella borið í kostar ella 
gravað niður. Tó kann heiUunevndin loyva, at gogguhovd kunna verða goymd í afl- 
urlatnum goymslum við lendin^ino ella a fjarskotnum stað, men hevur heimild til 
at krevja tey blakað ú sjógv, tá ið tey spillast ella lukta illa,

12 Fiskaslógv, gólvsóp, ó^ka, mykja og lílíkt skal ikki verða tveitt a breylir, tún 
ella í áir.
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Heilsuncvndin kann sela fyriskipan fyri, hvar ið má verða beint fyri nevndu 
lulum.

Heilsunevndin kann seta forboð fyri, al fi*kur ella fiskaslógv verður breilt á 
biiin >-0 nær seLhúsum ella almennum vegi, ol íbúgvararnir hava ampa uv lí,

Flótandi avfall frá hushaldum eigur íkki al verða skotað út á breyl, men al koyr- 
asl á hóskandí stoð, Mira t. d. i air, tó berl niðanfyri friðaðar vatnbrunnar, í kostar 
ella uvlopsrennur.

Aviopsrennur fyri tílíkt flótandi avfall úr húsum skula, har sum tuð er neyðugt, 
av úvarandi hú^eiuiara verða gjordar, um^ilnar og reinsaðar eflir nærri fyriskipan 
heilsunevndarinnar. Tær skula verða veillar beinleiðis í á ella á sjógv.

13 Avarandi íbúpvarur skula reinsa og skola aviopsrennur og sópa og skola Lún 
og breytir, so oftti tað gerst neyðugt, eflir nærri fyiskipan heilsunevndarinnar. 
Kommunustyrið ?lendur lil svars fyri, al almenn lún, almennar breylir, áir og 
rennur verða reinsað eflir nærri avísing heilsunevndarinnar.

14 Tað er forboðið al hjúlpa sær sjálvum aflurundir selhúsum ella úthúsum, i 
ney*-lum e!ia á oðrum tilikum stoðum.

15 Heilsunevndin skipar fyri, undir hvorjum treytum lysihús skula verða bygd 
og nytt og yvirhovur undir hvorjum treylum íill vinna, ið kann verða heilsuskað- 
andi, kann fara fram.

16 Fyri oll bakarí eru galdandi replurnar í reglugerðini samlykluri av ínnunrík- 
isriíðharranum 26. febr. 1910 við broytingum 7. okt. 1912.

Drot móti samlyktini.
17 Viðvíkjandi brolum móti hest heilsusamlykl og viðvíkjandi viðgerðini av 

sokuin, ið lioyra hertil, verður farið fram eftir reglunum i §§ 3 og 1 i lóg um 
heilsusumtyktir o. m. fyri Forovar av 7. mai 1881. Um heiisunexndin eflir viSur- 
skiftunum heldur vil lala tað verk, ið er álagt onkrum at gera, men sum hann 
ikkí ger, úlínna fyri hansara rokning, hevur hon heimild til tess. Kostnaðurin av 
hesum, ið fyri fyrst við samtykki kommunustjórnarinnar verður goldiu úr komm- 
unugrunninum, kann so verða heinlaður frá Li seku við panting.

Um so er, at tey álegg, sum nevndin gevur, ikki verða fylgd, kann hon \enda 
sær til syslumannsins og við hansara hjálp fáu áleggini íramd.

18 Henda samtykt skal verða Unglisin og eilt einlak sendast i hvort hits í 
komtnununi.

24. Aug. -  HANDELSMIN. SKR. ANG. LOV AF k A PRIL 1928 (Æ DRUE- 
LIGHEDSLOVEN) bestemmer: 1) en Speditor for el kobenhavnsk Vinfirma anset 
for overtrædende Lovens § 3, 2. og 3. S lk .; 2) tilfældige lilrejsende, der er skatte
pligtige til ikke-færoske Kommuner, maa for al faa udleveret indforskrevet Spiri
tus i Medfor af Lovens § 3, 1. Slk., fremvise Bevis for at have beloll Kommune
skat i den Skattetermin, der ligger forud for Udleveringen.

3. Sept. LAGTINGSBESL. ANG. OFFENTLIGE FORSTANDERSKABSMØ- 
DER I FRODEBØ KOMMUNE. Tinget godkender, at Forstanderskabets Moder 
holdes offentlige. Dog skul Formanden eller 2 Medlemmer være berettigede til al 
forlange, at Tilhorerne skal fjerne sig, og Forslanderskabet afgiir da, om Sagen 
skal behandles for aabne eller lukkede Díire.1)

17. Sept. -  JU STM . SK R. ANG. STATENS ANDEL 1 UDGIFTERNE IFLG. 
LOV AF 17. MARTS 1922. —  —  —  de Udgifter, der af Færoernes Amlsrepar- 
titionsfond er udredet til Foranstultninger mod smitsomme Sygdomme i AareL 1928 
bemyndiger Justitsministeriet herved Amlet lil al anvise det pau Finansloven for 
Finansaaret 1929 30 § 19. VI. h Udgifter i Henhold til færíisk Epidemilov af

*) Jfr . Kommtinulloven uf 28, Feltr, 1B72 § 14.
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17. Marts 1922 bevilgede Belob af 2000 (To Tusinde) Kr. samt paa forvenlet 
Efterbevilling ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1929 30 § 19, VI. h. 
ui anvise et Belob af 7876 (Syv Tusinde Otte Hundrede og Seksoghalvfjerds) Kr. 
lil Færoernes Amtsrepartitionsfond \ed Færoernes Jordebogskasse, hvilket Belob 
udgor den Statskassen paahvilende Andel af de nævnte Udgifter, dog under For
behold for del Tilfælde, at der fremkommer Udsættelse ved Finansministeriets Re
vision af Regnskabet. Man bemyndiger derhos Amiet til fremtidig mod forvenlet 
Godkendelse at anvise Statskassens Andel i Udgiflerne lil dette Formaal straks, 
naar Opgorelse for hverl Aar foreligger og med sædvanligt Forbehold for del T il
fælde. at der fremkommer Udsættelse ved Finansminisleriels Revision af Regnskabet.

3. Okt, U. M. SK R. ANG, AIW JSNING A F BEVILLINGER T IL  SKOLEBYGNIN
GER.

I Anledning af Direktionens Skrivelse af 21. August cl. A, angaaetide Frem- 
gungsmaaden med Hensyn lil Anvisning of de lil Skolebygninger paa Færoerne 
givne Bevillinger bemyndiger Ministeriel herved Direktionen lil fremtidig al ud
betale de herhenliorende Bevillinger i del Finansaar, for hvilke de er givne, saml i 
det derefter folgende Finansaar pua forvenlet Genbevilling. Saafremt en Bevil
ling ikke inden Udlobel af denne Frist er kommet til Udbetaling, maa der i hverl 
enkeli Tilfælde indhentes Tilladelse fra Ministeriel til Udbetaling af Belobel. For 
at Ministeriet ved Udarbejdelsen af Forslag lil Tillægsbevillingsloven kan have Over
sigt over, hvilke Beliib der skal oplages som Genbevilling af tidligere bevilgede ikke 
benyltede Tilskud til Færoernes Skolevæsen udbeder man sig hvert Aar i Begyn
delsen af December Maaned Indberetning fra Direklionen med Hensyn lil samtlige 
Færoernes Skolevæsen vedrorende Beliib, der skal optages paa Tillægsbevillings
loven for det "paagældende Finansaar som Cenbevilling. Man udbeder sig derhos 
hverl Aar i Slutningen af Februar Maaned en Kontinuationsindberetning fra Di
reklionen, dels om Beliib, der er udbetalt siden den pr. 1, December stedíundne 
Indberetning, og dels om Belob, der maa paaregnes al ville komme lil Udbeluling 
inden 1. April, og som i Henhold til foranstaaende skal optages paa Tillægsbevil- 
lingsloven som Genbevilling. Man anmoder endelig Direktionen om at foranledige, 
at der fremtidig ti) Undervisningsministeriet indsendes en Ekstrakt-Afskrift af de 
maanedlige Opgorelser, der fra Jordebogskassen indsendes til Finansministeriet, 
indeholdende Oplysninger om Forbruget paa de under Finanslovskonli § 21 II C 
givne Bevillinger lil Færoernes 5kolevæsen, og man udbeder sig samtidig en Over- 
sijíl o\er Forbruget paa de enkelte Konli i forste Halvdel af indeværende Finansaar.

17. Okt. —  L. M. SK R. ANG. BETINGELSERNE FOR UDSTYKNING, hvori 
udtale*, al mon, In or der som i nærværende Tilfælde soges om Udstykning, for
inden eventuelle uf Kommunalroadet stillede Betingelser om Anlæg og Vedlige
holdelse af Adgangsvejen er opfyldt, vil finde det hensigtsmæssigt, at der afæskes 
saavel Sælger som Kiiber en skriftlig Erklæring om, hvorvidt de ónsker Udstyknin
gen approberet, uanset, at Parcellen efler de gældende Bygningsbe^temmelser ikke 
vil kunne bebygges, forinden Vejen til denne er anlagt. Ønskes Sagen derefter frem
met, bor i Afiprobalionsskrivelsen giircs en Bemærkning om, al Approbationen ikke 
afgór noget med Hensyn til Sporgsmaulel om, hvorvidt de udstykkede Parceller vil 
kunne bebygges.

18. Okt. —  JU STITSM . SKR. OM KA SSEEFTERSYN  PAA FÆRØERNE.
Efter stedfunden Forhandling med Finansminisieriet bc^emmer Justitsministeriet

herved i Medfor uf § 27, 2det Stykke, i Lov Nr. 77 af 31. Marts 1926 om Slatens 
Regnskabsvæsen og Revision, ul de særlig for Kussebetjerite gældende Beslemmel-
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ser ikke ska! komme li! Anvendelse paa Amtmanden over Færoerne. Man skal derhos 
anmode l!r . Amtmanden om at vilíe afholde Kasseeftersyn hos folgende Kassebe- 
tjenle paa Færoerne: 1. Dommeren, 2. Politimesteren, 3. Sysselmændene, 4. Sogne
fogden i Vaag, dog saaledes, at det tillades Dem efler Omstændighederne al bemyn
dige Politimesteren til paa Deres Vegne at afholde Kasseeftersyn hos Sysseimæn- 
dene og Sognefogden i Vaag. Kasseeftersynene bedes afholdt i Overensstemmelse 
med Finansministeriets Bekendtgorelse af 3. Juni 1927 vedrorende Afholdelse af 
Kasseeflersyn hos Statens Kussebeijente, idet man skal anmode om al en Genpart 
af den i Bekendtgorelsens Post II omhandlede Beskrivelse, der vil være al tilstille 
1. Hovedrevisorat, maa blive indsendl li! Justitsministeriet,

9. Jan. 1930 JUSTM . SK R. ANG. NAVN EFOR ANDRINC.
—  -  om, a t der ved Øvrighedsbevis kun gives Navne, der stemmer enten 

med dansk eller med færosk Sproglone, og a t Navne bestaaende aí en Præposition 
foran cl Navneord kan meddeles enten ved Øvrighedsbevis, jfr . Lov 22. April 1901 
§ I-, eller ved Bevilling i Overensstemmelse med gældende Praksis, jfr . navnlig 
Justitsministeriets Cirkulære Nr, 65 af 2 L  Juni 1927.

16. Jan. JUSTM . SKR. ANG. PROTOKOLEFTERSYN HOS DOMMEREN. 
I den med Amtets Skrivelse af IL  Juni 1929 ti! I. Hovedrevisorat fremsendle 

Sag er der rejst Sporgsmaal om, hvorvidt der bor forelages Protokoiefter^yn hos 
Dommeren paa Færoerne. Foranlediget heraf skal man meddele, at Juslilsministe- 
riet mua anse del for rettest, at Hr, Amlmanden fremlidig foretager de omhandlede 
Protokoleftersyn, jfr . Kancelliets Skrivelse af 20. Januar 1818.

28. Jan. —  JU ST. SKIL ANC. LACTINCETS RET T IL  AT K RÆ V E O PLYS
NINGER FRA EMBEDSMÆND.

Med Skrivelse af 22. Oktober 1929 har Amtel hertil indsendl Akterne i en Sag 
vedriirende et af Politimesteren paa Færoerne udstedl Forbud mod Salg af Skyde- 
vaaben m. m., hvilken Sag har værel gjort lil Genstand for en Foresporgsel i Fær
oernes Lagting i den i 1929 afholdte ordentlige Samling. Tinget har i Anledning af 
den paagældende Sog vedtaget et Forslag, hvori det blandt andet udtales, at T in
gel maa anse sig 'beretliget til hos offentlige Myndigheder al forlange uile Oplys
ninger, der er nodvendige lil Behandling af de Tinget foreliggende Sager, eventuelt 
saaledes, at visse Oplysninger om fornodent gives under fortrolig Form. Foranlediget 
heraf skal man, idet man tilbagesender Sagens Akter, meddele, at Justitsministeriet 
med Amtet er enigt i, al Lagtinget ikke har nogen ubetinget Ret til at kræve alle 
Oplysninger, der foreligger for Embedsmænd, men at disse paa den anden Side bfir 
give de af Lagtinget onskede Oplysninger, naar delte ikke krænker berettigede In
teresser, være sig for private eller for Statsmyndighederne.

21. Febr. ANORDN. {NR. 59 ). HVORVED LOV NIL I I !  10. MAJ 1915 
OM ANERKENDTE SYGEKASSER. SAALEDES SOM DENNE ÉR Æ N DRÉT I 
HENHOLD T IL  LOV M L 250 C. MAJ 1921. LOV NR. 58 31. MARTS 1926, 
LOV NR. 201 I I ,  JU LI 1927 OG LOV NR. 59 27. MARTS 1929. SÆ T T E S I 
KRAFT PAA FÆRØERNE.

I Henhold til den Regeringen ved § 19 i Lov Nr. 250 af 6. Maj 1921 om Æ n 
dringer i Lov Nr. 111 aí 10, Maj 1915 om anerkendte S)gekasser meddelte Bemyn
digelse sættes herved Lov Nr, l i l  af 10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser
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saaledes som denne er ændret i Henhold Lil Lov uf 6, Maj 1921, Lov 
af 31. Marts 192G, Lov af 14. Juli 1927 og Lov Nr. 59 af 27. Marts 1929, i Kraft 
paa Færoerne i folgende Skikkelse;

1 Enhver Sygekasse, som er en Forening af Personer, der har sluttet sig sam
men for ved bestemte Bidrag nt sikre hverandre gensidig Hjælp i Sygdomstilfælde, 
har Ret til al faa offentlig Anerkendelse, og den dermed forbundne Slotte af det 
offentlige, naar den fyldeslgor de i denne Anordning indeholdte Forskrifter, og 
dette efter indstilling af Direkloren for Sygekassevæsenet godkende; af Socialmi
nisteren. For saa vidt der imidlertid for vedkommende Fag eller stedlige Omraade 
(jfr , § 1) allerede maatte findes oprettet en Sygekasse, der har faaet offenllig 
Anerkendelse, kan Anerkendelsen nægtes andre Sygekasser inden for samme Fag 
eller stedlige Omraade.

Anerkendelsen meddeles af Socialministeren og offentliggøres af denne.
2 Begæring om Anerkendelse indsendes gennem Færo Amt li) Direktoren for 

Sygekassevæsenet ledsaget af 1) et Eksemplar af Kassens Vedtægt, 2 ) en Forteg
nelse over Medlemmerne med Angivelse af disses Alder og Livsstilling, 3) en Ud
skrift af den Beslutning, i Henhold tii hvilken Anerkendelsen soges, samt, I) for 
saa vidt det ikke er en ny opretlet Kasse, del sidste Aars Regnskab.

3 For at faa og beholde offentlig Anerkendelse maa en Sygekasse som Regel 
have mindst 100 Medlemmer,

Under særlige Omstændigheder kan Anerkendelse meddeles eller bevares af en 
Kasse med et mindre Medlemstal.

Socialminisleren kan, hvor Forholdene laler derfor, efler Indstilling af Syge- 
kassenævnel ( jfr . § 2 5 ), og efter at der er givel saavel d? paagældertde Sygekasser 
som vedkommende Sygekasse-Centralforening Lejlighed til at udtale sig, paabyde, at 
to eller fíere Kasser indenfor samme stedlige Omraade skal sammensluttes, naar 
dette kan ske uden Skade for Kassens Medlemmer. Vægrer nogen af de paagældende 
Kasser sig ved at at efterkomme Paabudet, misler den sin Anerkendelse, og dens 
Medlemmer henvises til al. gore deres Rel gældende efter Reglerne i § 10.

4 For at faa Anerkendelse maa en Sygekasse enten være knyltet til et bestemt 
Fag (Handel, Industri eller Haandværk), eller dens Vedtægl maa fastsætte en efler 
Forholdene i det enkelte Tilfælde passende stedlig Begrænsning for Retten til at være 
Medlem af Sygekassen.

5 Er en Sygekasse knyttet til et bestemt Fags Arbejdere eller oprettet íor dettes 
Mestre, Svende eller Lærlinge, skal den indenfor Sygekassens stedlige Omraade staa 
aaben for alle Fagets Arbejdere af den paagældende Klasse, kun med de i § 6 
nævnte Betingelser.

Nydende Medlemmer af en anerkendt Sygekasse, i hvilken Adgangen til at blive 
Medlem er begrænset ti) el beslemt Fag eller en bestemt Forretning eller Virksomhed, 
er berelligede li) at forblive i Sygekassen som nydende Medlemmer, selv om de for
lader Faget, Forretningen eller Virksomheden, naar de iovrigt opfyíder de i Vedlæglen 
fastsatte Betingelser for Medtemsrel,

Den i § 4  ommeldte stedlige Begrænsning skal i Reglen være Kommunen, Social
ministeren kan dog, naar Omstændighederne taler derfor, meddele Tilladelse til, at 
Sygekasser omfaller lo eller flere Kommuner eller endog hele Landet. Indenfor 
vedkommende Kommune maa Grænsen ikke uden Ministeriets Sumtykke være snæv
rere end el Sogn, undtagen hvor der i Sognet findes en bymæssig Bebyggelse med 
mindst 1000 Indbyggere, eller hvor Beliggenheden niidvendiggor en snævrere Grænse,

Disse Beslemmelser er ikke lil Hinder for, at el Medlem, der flytter udenfor 
Sygekassens Omraade, kan forblive i Sygekassen, for saa vidt Vedtæglen tillader 
det.

6 1) Som nydende Medlemmer af en anerkendt Sygekasse kan kun optages ube-

i )  J f r .  B ek , Nr. 10 n f 14. M nris 1941 m ed senere Æ nd rin ger, og som æ ndret ved midl. B est.
Nr. 9 nf 14. M arts 1941,
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midlede Personer af Arbejderklassen og med dem i okonomisk Henseende ligestil
lede Mænd og Kvinder, saasom mindre Jordbrugere, Hoandværkere og andre næ
ringsdrivende, Tjenestemænd o. lign. Forældrelose Born, hvem der ikke paa an
den Mnnde ved Lovgivningens Regler er sikrel Adgang til Sygehjælp, kan — dc 
sædvanlige okonomiske Betingelser íorudsal —  uden Hensyn til Aldersgrænse ned 
ad være selvstændige ubemidlede nydende Medlemmer aí en Sygekasse, dog uden 
andre Rettigheder end Rel lil Sygefhjælp (lierunder ikke Pengehjælp). Denne Sær
stilling ophorer i hvert Fald ved det fyldte 15de Aar.

Hvert 3. Aar —  fórste Cong med Gyldighed fra 1. April 1941 udsteder So
cialministeriet en Bekendtgørelse li] Sygekasserne og Kommunalbestyrelserne, in 
deholdende Vejledning med Hensyn lil de Indtægts- og Formueforhold samt ovrige 
Omstændigheder (Sygdom, Gæld, Alderdom, slore Forsorgerbyrder eller andre For
hold, der i væsentlig Grad forringer en Persons okonomiske Stilling), der som Re
gel betinger en Persons Optagelse eller Forbliven i Sygekassen med Rel til gennem 
denne al nyde Tilskud fra Slalen. índlægtsgrænserne skal fastsættes særskilt for 
Thorshavn, Klaksvig, Frodebo Sogn og Vuag og der> ovrige De! af Færoerne. Ved 
Bedommelsen of samlevende Ægtefællers Adgang til at være Medlemmer af Syge
kassen med Ret lil gennem denne al nyde Tilskud fra Staten skal der i Tilfælde 
af, at den Ægtefælle, der ikke kan anses for den egentlige Familieforsorger, har 
Indtægt ved Arbejde af mere midlertidig Karakter, kun tages Hensyn lil den Del 
af denne Indlægt, der overstiger 200 Kr. aortig. Tilsvarende Regler gælder, for 
saa vidt ungaar Indtægt som hjemmeværende, ikke selvstændig skattepligtige Born 
oppebærer verl Arbejde for fremmede. Bekendlgorelsens Indtægts- og Formuegram 
ser skal være ens for alle de i Stykke 1 nævnte Kategorier af Personer.1)

Hvor Talen er om Personer, hvis Indtægtsforhold er usikre, vil de i Bekcndtgiirel 
sen fastsatte Indtæglsgrænser kunne forhojes med indtil 20

Denne Bekendlgoretse, om hvis Affattelse Sygekassenaívncl (jfr. § 25) gor Ind
stilling, udarbejdes af Socialministeren efler Forhandling med el Udvalg paa 16 
Medlemmer, der vælges med Halvdelen af hverl af Rigsdagens Ting efler Reglerne 
for Forholdstalsvalg.

Forbedres et Medlems okonomiske Forhold saaledes, at han efler de foran om
handlede Regler ikke kan forblive i Sygekassen som ubemidtel, nydende Medtem, 
kan han 1. overgaa lil at blive bídragydende Medlem nf Sygekassen efler Reg
lerne í § 8, 2. overgaa lil Sygekassens Afdeling for bemidlede, nydende Medlemmer, 
for saa vidt Kassen har en saadan Afdeling, jfr . næste Slykke, 3. overgaa til at 
blive nydende Medlem aF en af de i § 31, Stk. 1, omhandlede statskonlrollerede Fort- 
sætlelseskasser, medmindre Sygekassen har en Afdeling for bemidlede.

En anerkendl Sygekasse, som i Henhold til de hidtil gældende Restemmelser 
den 1. Oktober 1928 havde opretlet en Afdeling for bemidlede, nydende Medlem
mer, kan fremdeles opretholde denne, for saa vidt den har mindst 15 Medlemmer. 
Hvis en Sygekasse paa Grund af isoleret Beliggenhed har et lille Medlemstal, kan 
Sygekassedi rektoren tillade, at bemidlede Afdelinger med et Medlemstal under 15 
opretholdes. Afdelingen er pligtig al optage alle de Medlemmer a f Sygekassen, der 
paa Grund af okonomiske Forhold ikke kan forblive i Sygekassen, og som on- 
sker Optagelse i Afdelingen. Til Afdelingen for bemidlede ydes der ikke Sygekas
sen Tilskud fra Stalen, og Medlemmerne skal udover det ordinære Kontingent er
lægge særskill Medlemsbidrag, der fastsættes i Sygekassens Vedtægt og 
mindst skal have samme Storrelse som del offentlige Tilskud, Sygekassen oppebæ
rer for hvert ubemidlet Medlem. De i § 11 nævnte Begunstigelser bortfalder der
hos for de heromhandlede Medlemmer, ligesom Sygekassens Ydelse for et saadant 
Medlem ingen Sinde kan blive slórre end for et ubemidlet Medlem. For saa vidt 
de heromhandlede Personers okonomiske Forhold atter forandres, saaledes at de 
paagældende paa ny maa anses for ubemidlede, kan de genvinde deres tidligere

>) Jfr . Skr, fra Rig&omlímistn. af 17. Jan. 195).
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Medlemsret som ubemidlede Medlemmer uden Hensyn til Alder og Helbred. 
Ophæves en anerkendt Sygekasses Afdeling for bemidlede, nydende Medlemmer, 
skal Direkloren for Sygekassevæsenet ved Forhandling med Kassens Bestyrelse og 
Resiyrelsen for vedkommende stat=kontrollerede Fortsællelseskasse (§ 31) 
saa vidl muligl foranledige, al der gives Afdelingens Medlemmer Adgang lil al 
overgaa til Fortsællelseskassen; men iovrigl kan Afdelingens Medlemmer kun krave 
sig overforl til en For!sæUe]=eskus.'C. for saa vidt de forlader Afdelingens (Syge
kassens) Omraade.

For saa vidl der ved Anerkendelsen af en Sygekasse, som bestod den 1. Marts 
1891 og inden 1. September 1891 havde sogt Anerkendelse, er meddelt Sygekas
sen Tilladelse til al beholde bemidlede Medlemmer, skal disse være berelligede til 
fremdeles al forblive i Kassen som nydende Medlemmer, For disse Medlemmers 
Vedkommende lilkoinmer der imidlertid ikke Kassen nogel Tilskud fra Slalen, lige
som disse Medlemmer ikke har Krav paa de i § 11. nævnte Begunstigelser.

Enhver anerkendl Sygekasse skal give Adgang til Oplagelse for Personer i Alde
ren mellem 11 og 10 Aar, Ved Sygekassens Vedtægt kan der dog fastsættes en hoj- 
ere Aldersgrænse end 10 Aar ( jfr . § 26, Punkt 2 ) .

Endvidere skal Sygekassen uden Hensyn lil Alder og Helbred give Adgang lil 
Oplagelse for Personer, som er nydende Medlemmer af en af de i § 31, Slk. 1, 
omhandlede stalskontrollerede Fortsællelseskasser eller en af de i § 31, Stk. 10 
omhandlede slatskontrollerede Sygeforeninger, naar de opfylder de okonomiske Be
tingelser for at være ubemidlede, nydende Medlemmer, og for saa vidl de ved Opla
gelsen i de nævnte Forlsa‘ttelseskasser og Sygeforeninger var under 10 Aar. Den 
anforte Aldersgncnse ved Oplagelsen skal dog ikke være gældende for Personer, 
der er overforl til en Forlsætlelseskosse fra en statsanerkendt Syge
kasse, og i ovrigt henvises til § 31, Slk. 5, og med Hensyn til tidligere Medlemmer 
af saadanne Foreninger til de særlige Bestemmelser i § 31, Slk. 4  og Slk. 10, saml 
Overgangsbestemmelsen i § 31, Stk. [, sidsle Punklutn.

7 Ingen kan oplages i en anerkendt Sygekasse som nydende Medlem under For
lobel af en midlertidig Sygdom eller under en midlertidig Opblussen af en af de 
i nærværende Paragrafs 3die Slykke omhandlede Sygdomme, jfr . dog § 23, 3die 
Slykke.

Personer, der paa Grund af, al de lider af en hyppig tilbagevendende eller uhel
bredelig Sygdom eller en Legemssvaghed, ikke kan anses for arbejdsfore, kan ikke 
optages i en anerkendt Sygekasse.

Med Hensyn lil Oplagelsen af andre Personer, som lider af en hyppig lilbageven- 
dende eller uhelbredelig Sygdom eller Legemssvaghed, der medforer eller skonnes 
at kunne medfore en væsentlig Indskrænkning i deres Arbejdsevne, men som dog 
maa an^es for arbejdsfore, faslsætler Socialministeren de nærmere Hegler.1)

8 I enhver anerkendl Sygekasse skal der være Adpang lil mod et af Direktoratet 
for Sygekas5evrosenet godkendl Medlemsbidrag at optage bidragydende Medlemmer, 
som ikke har Ret lil Hjælp af Kassen. Disse Medlemmer iiar ikke Krav paa de 
Fordele, som denne Anordning hjemler, og de kommer ikke i Betragtning, naar 
der i Medfor a í Anordningen tages Hensyn li! Medlemsbidrag eller Medlemslal.

Bidragydende Medlemmer, som ved deres Optagelse i Sygekassen har godlgjort 
al opfylde de for Erhvervelse af nydende Medlemsret foreskrevne Betingelser i 
Henseende lil Alder og Helbred, kan overgaa til al være nydende Medlemmer uden 
Hensyn til Alder og Helbred i Overgangsojeblikket, saafrcmL de opfylder de (ivrige 
Optagelsesbetingelser. De har dog forsi Ret lil Hjælp af Sygekassen, naar der er 
foriobet et Tidsrum af 6  Uger, efler al deres Overgang til at være nydende Med
lemmer har fundet Sled.

9 -)  Om nogen efler sin okonomiske Stilling kan oplages eller forblive slaaende

' }  Jfr . Bek. Nr. 26 uf 13. Febr. 1929.
2) Soin ændret ved An. Nr, 149 af 27. Apr, 1932 § 2. Jfr , Bek. Nr. 11 a f 14. Marts 1941.
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som nydende Medlem uf en onerkendt Sygekasse, saml om Sygekassen er beretligel 
Lil Tilskud fra Slalen for et nydende Medlem (jfr . § 6 ) ,  forelægges i Tvivlstil
fælde el Udvalg, beslnaende af et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem, der ikke 
maa være Medlem af Sygekassen, en af Kommunalbestyrelsen valgt Læge med Syge
kassepraksis og et af Kassens Bestyrelse valgt Medlem, Ønker ingen Læge at til
træde Udvalget, vælger Kommunalbestyrelsen cu anden Mand eller Kvinde som det 
tredie Medlem of Udvalget, Valgene gælder for 2 Aar, Ðet forstnævnle af Kom
munalbestyrelsen valgte Medlem er Formand for Udvalget.

Formanden sammenkalder Udvalget mindst hvert tredie Aar, efler at Kommune- 
skatlelisten har værel fremlagt til Eftersyn, hvorefter UdvaSgel sammenligner Syge
kassernes Medlemsfortegnelse med denne Liste. Udvalget kan om fornodent af Lig
ningsmyndigheden begære Oplysning om, hvorvidt et Medlems Indtægt og Formue 
ligger under eller over den af Socialministeren fatsatte Indtægta- og Formuegrænse. 
Udvalget er berettiget lil at fordele Arbejdet saaledes, aL der hvert Aar kontrol
leres en Trediedel af Medlemmerne. Sygekasser og Ligningsmyndigheder er pligtige 
lit at stille Medlemsfortegnelse og Kommuneskuttelister til Udvalgets Raadighed, dog 
at de ikke m aa offentliggores. Bua Grundlag af det fremkomne M ateriale træffer Ud
valget Beslutning for hvert enkelt Sygekassemedlems Vedkommende,

Henvendelse til Udvalget kun iovrigt til enhver Tid ske fra den, om hvis Medlems- 
ret der er Sporgsmaal, saml fra Direkioren for Sygekassevæsenet, Sygekassens Be
styrelse, de af Kassen benyttede Læger og vedkommende Kommunalbestyrelse. Hen
vendelsen retles lil Udvulgets Formand, som derefter foranlediger Udvalgets Sammen
træden.

Udvalgels Beslutning indsendes efler derom af Ministeren fastsatte Regier til 
Direktoren for Sygekassevæsenet, der træffer Bestemmelse om, hvorvidt han kan 
tiltræde den. Direkíórens Afgorelse kan indankes for Ministeren af Udvalget eller 
af enhver af de ovrige, som efter foranslaaende Slykke kan indbringe Sagen for 
Udvalget.

De nærmere Regler om Udvalgels Virksomhed fastsættes af Ministeren.
10 Ophorer en Sygekasse, eller bortfalder dens Anerkendelse, fordi dens Med

lemstal gaar ned under Minimum, og nogen, der hidtil har været Medlem af en saadan 
Kas^e, inden 3 Maaneders Forlob begærer sig optaget i en anden anerkendt Syge
kasse, til hvilken han efler de for denne gældende Regler om de personlige Betin
gelser maatte have Adgang, kan Optagelse i Kassen ikke nægtes ham, fordi han har 
overskredel den i samme Vedtægt fastsatte Aldersgrænse íor Adgang til Kassen, 
eller af Hensyn til hans Helbredstilstand, ligesom Beslemmelsen om Forlobet af en 
vis Frisl efler Optagelsen, inden hvilken Hjælp af Kassen ikke kan kræves (§ 19) 
ikke kommer lil Anvendelse i delte Tilfælde.

Den opliorte Sygekasses Bestyrelse er pligLig til i fornævnte Tilfælde efler For
handling med Direktoren for Sygekassevæsenet at give hver enkell af Kassens Med
lemmer Underretning om den dem ved foranstaaende Regel tillagte Befojelse.

1 1 ')  Oplagclse i en anerkendt Sygekasse kan ikke nægtes nogen, naar han fyldest- 
gor de i denne Anordning foreskrevne Betingel-rer. saaledes som disse maalle være 
nærmere bestemte i Kassens Vedlægt. Om Optagelse kan finde Sled, afgores for Syge
kassens Vedkommende inden en Maaned efter nedennævnte Erkla:rings Modlugelse.

Forinden Optagelse kan finde Sted, maa den paagældende afgive en Erklæring 
paa Tro og Love om sin Alder og Helbredstilstand, om Storreisen af sin aarlige 
Indtægt og sin Formue saml om, hvorvidt han er Medlem af andre Sygekasser, 
eller der paa anden Maade er sikret ham Hjælp i Sygdomstilfælde. Den nævnte E r
klæring, der skal afgives paa en af Socialministeren godkendt Blanket, skal opbe
vares i Sygekassens Arkiv.

Udviser nævnte Erklæring, at den, der soger Optagelse, har en Indlægt eller F ot- 
mue, som overstiger del i Ministerens Bekendtgorelse desangaaende anfórle, skal

*) Som ændret ved miill. Hest. Nr. 9 af 14. Marts 1941. Jfr . Bek. Nr. 11 uf 14. Mnrts 1941,
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del i § 9 nævnte Udvalg afgore, om den paagældendes økonomiske Forhold des
uagtet tillader hans Optagelse. Er Indlægt eller Formue mindre, end hvad der er 
fastsat i de nævnte Regler, men Bestyrelsen dog gkonner, at vedkommendes hele 
okonomiskc Forhold ikke berettiger lil Optagelse i Sygekassen, aígores ogsaa dette 
af nævnte Udvalg.

Ingen maa samtidig være nydende Medlem af mere end een anerkendt Sygekasse. 
Dersom et Medlem af en anerkendt Sygekasse erhverver Medlemsret i en ikke an
erkendt Sygekasse, skal han straks anmelde det for den anerkendte Sygekasses Be
styrelse. Intet Medlem af en anerkendt Sygekasse kan ved at indlræde i flere Syge
kasser sikre sig en storre daglig Pengehjælp, end hans gennemsnitlige Arbejdsfor
tjeneste udgor.

Naar et som ubemidlet optaget nydende Medlems ðkonomiske Forhold ændres 
saaledes, at han maa kunne skonne, at del er tvivlsomt, om han kan anses for 
ubemidlet, skal han give Meddelese derom til Sygekassens Bestyrelse, for at det 
kan blive undersøgt, om han er berettiget lil vedblivende at nyde Tilskud fra 
Staten.

Undlader et Sygekassemedlem dette, skal del Í § 9 omhandlede Udvalg, hvis det 
senere finder, at han ifolge sine okonomiske Forhold er uberettiget til at være 
ubemidlet nydende Medlem af Sygekassen, og at hans Indtægt eller Formue i 2 
Aar eller mer har liggel i væsentlig Grad over de Grænser, som er fastsut i Medfor 
af § 6, Stk. 2, indberette Sagen til Direktoren for Sygekassevæsenel, der i grove 
Overtrædelseslilfælde kan paalægge de paagældende al udrede el Belob, dels lil 
Sygekassen, svarende til den Sygehjælp, han maatte have oppebaaret fra Sygekassen 
i Liibet af de 2 sidste Aar med Fradrag af, hvad han har betalt, dels til Statskassen, 
svarende lil det Statstilskud, som Sygekassen har oppcbaarel for Medlemmet i Lobet 
af nævnte Tidsrum.

Saafremt el Medlem i den i 2det Stykke omhandlede Erklærine eller i ovrigt 
overfor Sygekassen eller del bedommende LTdvalg svigagtig har meddelt urigtige 
Oplysninger om sine Forhold, mister han sin Medlemsret ligesom bon kan til
pligtes al udrede GodlgoreUe til Sygekassen og Staten efler de i foranslaaende 
Slykke givne Regler, selv om han uberettiget har været Medlem af Sygekassen i 
kortere Tid end 2 Aar.

Overtrædelse af Bestemmelserne Í 4de Slykke om Dobbellíorsikring saavel som 
i ovrigt Svig mod Kassen medfðrer Tab af Medlemsret og den paagældende kan 
tilpligtes at erstatte de med Urette oppebaarne Ydelser fra Sygekassen.

Mister et Medlem i Henhold li) Bestemmelserne í Stk. 7 og 8 sin Medletnsrel, kan den 
kun generhverves med Samtykke fra Dircktoren for Sygekassevæsenet.

De af Di rektoren for Sygekassevæsenet i Henhold til foranstående Bestemmelser 
trufne Afgorelser angaaende Udredelsen af Godtgorelser til Sygekassen eller Staten, 
kan i alle Tilfælde af vedkommende Medlem eller Sygekassens Bestyrelse indenfor 
en Frist of en Maaned indankes for vedkommende Minister, hvis Afgorelse er 
endelig.

De Belob, som del i Henhold til foransluaende 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 ðvrige ordinære Indtægter og del ved denne An
ordning paabudte Tilskud fra det offentlige efter de forhaandenværende Erfaringer 
maa antages al være tilstrækkelige til Fyldestgorelse af Kassens Forpligtelser saml 
til Dannelse af en Reservefond, der normalt skal svare til Gennemsnittet af de sidste 
3 Regnskabsaurs Udgifter for Sygekassen, bortset fra del Kassen for 
disse Aar ydede Statstilskud.

Sygekassens Indtægt og Formue skal holdes afsondrede fra andre Foreningers 
Midler og maa hverken som Laan eller Gave tilflyde andre Foreninger eller an
vendes i uvedkommende Øjemed.

13 Til de anerkendte Sygekasser udredes der aarlig af Statskassen et Tilskud,
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hvis Storrelse fastsætles ved de aarlige Finanslove. Tilskuddet fordeles mellem de 
enkelte Sygekasser paa folgnde Maade:

Der ydes el uarligl Belob af 2  Kr. for hver Person, der ved Aarels Udgang staar 
som ubemidtel nydende Medlem af Sygekassen, samt el Belob, der svarer lil en 
Fjerdedel af Sygekassens Udgifter for disse Medlemmer til Lægehjælp, Syrebehand
ling udenfor Hjemmet { jfr . § 18), Dagpenge, Barselhjælp, Tandpleje ( jfr . § 2 1 ), 
Hjemmesygepleje ( jfr . § 21) og Ophold paa Rekonvalescenthjem (jfr. § 2 1 ) . T il
skuddel lil Sygekassernes Udgifter til Lægehjælp maa ikke overstige 2,4 Mill. Kr. 
aarlig, hvilkel Belob dog, saafreml der sker betydelige Forandringer i det sam
lede Anlal af Sygekassernes ubemidlede nydende Medlemmer, kan íorhojes eller 
nedsæltes ved Finansloven i Forhold til Stigning eller Nedgang i Antallet. For 
saa vidt denne Bestemmelse medforer, at Statstilskuddet li) Sygekassernes Udgifter 
ti) Lægehjælp ikke vil kunne ydes med en Fjerdedel af Udgifterne, nedsaltes delte 
Tilskud forholdsvis for samtlige Sygekasser.

For hver Person, der ifolge en ved Oplageisen eller vedkommendes Genindtræ
den som nydende Medlem, jfr , & 23, 3die Stykke, 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 ube
midlet nydende Medlem af Sygekassen, yder Stalen udover de i foregaaende Stykke 
nævnte Beliib endvidere et Belob, der svarer til tre Ottendedele af det Belob, hvor
med Kassens samlede Gennemsnilsudgifl pr. Medlem lit de heromhundlede Per
soner overstiger Kassens samlede Gennemsnilsudgifl pr. Medlem ti! de ovrige 
Medlemmer. Endvidere yder Kommunerne el tilsvarende Belob, for hvis Forde
ling mellem Kommunerne og Opkrævning de nærmere Regler fastsættes af Social
ministeren. I Belraglning ved Beregningen af fornævnte Gennemsnitsudgiíler kom
mer Udgifterne til Lægehjælp, Sygebehandling udenfor Hjemmet ( jfr . § 18 ), Dag
penge, Tandpleje ( jfr . § 21 ), Hjemmesygepleje ( jfr . § 21) og Ophold paa Rekon
valescenthjem (jfr . § 2 1 ).

Hvis en Sygekasse kan godtgore, at den derved, al Cennemsnittet af dens al
mindelige Medlemmers Dagpengeforsikring er Itojere end Gennemsniltet af dens 
kroniske syges Dagpenge, ikke opnaar fuld Refusion for Kassens Merudgift til 
de kronisk syges Dagpenge, skal denne fulde Refusion tilfvejebringes ved en der
til svarende Forhojelse af Statens og Kommunens Tilskud efter denne Paragrafs 
ádie Slykke.

Kommunerne er berettigede lil uden Samtykke fro bojere Myndighed at yde ube
midlede Medlemmer af anerkendte Sygekasser Hjælp til Betaling af deres Med
lemsbidrag for det tobende Regnskabsaar, dog ikke udover >Vj af Medlemsbidra
get.

Socialministeren kan efter indstilling af Sygekassenævttet ( jfr . § 2 5 ), hvor For
holdene laler derfor, lilstaa en Sygekasse Forskud paa del Kassen tilkommende 
Statstilskud.

Socialministeren bemyndiges li) i de forsle 3 Aar efter denne Lovs Ikrafttræ
den indenfor el samlel Belob af 100.000 Kr, aarlig, at bevilge et ekstraordinært 
Statstilskud til saadanne Sygekasser, som paa Grund af ganske rærlige Forhold 
har værel ude af Stand Lil al opsamle en passende Reservefond.

14 >) JN aur ubemidlede nydende Medlemmer af en anerkendl Sygeka-se og de
res Born (herunder Plejeborn, der er anbragt i Familiepleje) under 15 Aar opla
ges til Behandling paa et Stalen eller en Amls-, Kfibstnd- eller Handelspladskom
mune tilhorende Sygehus, som ikke udelukkende er bestenst for visse K lasser af 
Personer, gives der Sygekassen Fritagelse for eller Nedsættelse i Betalingen i lige 
saa lang Tid, som Medlemmet har Rel til Hjælp af Kassen, for saa vidt den syge 
er bosnt i det Distrikt, for hvilket Sygehuset er bestemt, og der foreligger Læge
erklæring om, at Hospitalsophold er nodvendigt. Vederlaget for det nævnte Tids

' )  J f r .  Luv for F æ roerne Nr. 7 6  a í 15, M arts 1939 om Sygehuse
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rum er hojst Halvdelen af den ellers fastsatte Betaling for Behandling m. v. paa 
vedkommende Sygehus, herunder indbefattet Betaling for Bandager, Ekstravakl 
og lignende Ydelser.

Naar ubemidlede nydende Medlemmer af en anerkende Sygekasse og deres 
Bom (jfr . 1ste Stykke) under 15 Aar bliver syge under midlertidigt Ophold uden
for deres Sygekasses Omraade og efler den behandlende Læges Anvisning træn
ger ti! Sygehusbehandling, er det Sygehus ( jfr . 1ste Stykke), der er bestemt for 
vedkommende Ðislrikt, pligtigt at tilslaa den Sygekasse, der afgiver Kaution for 
Udgifterne ved Sygehusopholdel, samme Nedsættelse i Betalingen, som det efter 
Reglen i fórste Stykke slcal yde for de i Sygehusdistriktel bosatte Sygekassemed
lemmers Ophold paa Sygehusel; dette gælder dog kun, saafremt der foreligger 
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 Beta
lingen for samtlige indlagte Personer eller for visse Klasser af Befolkningen er 
sal væsentlig lavere end den virkelige Udgift ved Opholdet paa Sygehusel, fast
sættes Storreisen af den daglige Betaling for ubemidlede nydende Sygekassemed
lemmer og deres Born af Socialministeren.
Findes der ikke et for Distriktet bestemt Sygehus, paa hvilkel ubemidlede ny
dende Medlemmer af anerkendte Sygekasser og deres Born kan indlægges for 
den ommeldle nedsatte Betaling, er vedkommende Kommune pligtig til al refun
dere Halvdelen af Udgifterne ved de paagældendes Ophold paa deL nærmeste Syge
hus, naar de ovennævnte Regler for Sygehusindlæggelse er iagttagne.

Naar anerkendíe Sygekassers ubemidlede nydende Medlemmer eller deres Rorn 
under 15 Aar optages i offenllige Sindssygehospitaler, gives der Sygekassen den 
samme Ncdsæltelse i Betalingen, som ti! enhver Tid er indrommel for uformu
ende Patienter. Er en saadan Nedsættelse efter de for vedkommende Hospital gæl
dende Regler ikke indrommet, fastsættes Storreisen af Betalingen for Sygekasse 
medlemmer og deres Born af Socialministeren.

15 Ydelser eller Tilskud, som ifolge denne Anordning tilfalder Medlemmer af 
anerkendte Sygekasser, fra det offenllige. er ikke Fattigunderstotlelse.

1G For al en Sygekasse kan gore Krav paa Tilskud fra Statskassen for del for- 
tobne Aar. maa den inden den 1. Marts indsende lil Direktoren for Sygekassevæ
senet en Angivelse af deus Udgifter i paagældende Aar for ubemidlede nydende 
Medlemmer til Lægehjælp, Sygebehandling udenfor Hjemmet ( jfr . § 18), Dag
penge, Barselhjælp, Tandpleje (jfr . § 2 1 ), Hjemmesygepleje ( jfr . § 21) og Op
hold paa Rekonvalescenthjem (jfr . § 21 ). De Udgifter, for hvilke Sygekassen har 
Krav paa Refusion efter § 13, 3die Stykke, jFr. 2del Stykke, opíores særskilt.

Endvidere indsendes samtidig en Fortegnelse over Medlemmer med Oplysning 
om, lil hvilken Medlemsgruppe hverl Medlem efter sine okonomiske Forhold hen
horer. En særlig Fortegnelse indsendes over de Medlemmer, som ifolge en ved 
deres Optagelse clier Genindtræden som nydende Medlem, jfr . § 23, 3die Stykke, 
udfyldt Lægeerklæring lider af en hyppig tilbagevendende elfer uhelbredelig Syg
dom eller Legcmssvughed af den i § 7, 3die Stykke, omhandlede Apt.

Skemaer for de nævnt« Indberetninger fastsælles af Socialministeren,
Sygekassebeslyrelsens Formand skal ved en Medlemsfortegnelsen paalegnet Er

klæring paa Tro og Love alitestere Rigtigheden af de meddelte Oplysninger,
Efter at de fra Kasserne modlagne Oplysninger og Regnskaber ( jfr . § 27) er 

genneragaaede af Direktiiren for Sygekassevæsenel, foranlediger han det hver Sy
gekasse tilkommende Tilskud efter Fradrag af del Kassen í Henhold til § 13 næst
sidste Stykke, eventuelt udbetalte Forskud for det forlobne Aar anvist til Udbeta
ling.

17 De Dokumenter, sotn vedrorende Forsikringen maatte oprettes mellem de 
anerkendte Sygekasser og deres Medlemmer eller mellem anerkendte Sygekas
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ser og udenforslaaende Personer, private eller offentlige Institutioner, er stempel- 
fri.

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 ny

dende Medlemmer og deres Born ( jfr . § 14) under 15 Aar, for saa vidt de paa
gældende opholder sig indenfor Sygekassens stedíige Ornraade; 2, fri Sygehusbe
handling (herunder indbefattet Behandling paa offentlige Sindssygehospitaler samt 
paa de t Lov Nr. 66 af 29. Marts 1921, jfr . Anordning Nr. 219 af 30. September 
1921 omhandlede HelbredelesanMalter for tuberkulose), til de nydende Medlemmer 
og deres Born ( jfr . § 11) under 15 Aar, for saa vidt de opholder sig indenfor 
Sygekassens stedlige Omraade, Saafremt et Medlem under Udcnelse af sit Erhverv 
er nodsa»et lil midlertidig at opholde sig udenfor Sygekassens Omraade, er denne 
dog pligtig til, naar der foreligger Lægeerklæring om, al Sygehusbehandling af 
Medlemmet er nodvendig, og del for Sygekassen bestemte Sygehus ikke kan be
nyttes, al yde del paagældende Medlem »amme Underslottelse, som den vilde være 
pligtig at yde, saafremt Behandlingen havde fundet Sted paa det for Sygekassen 
bestemte Sygehus, dog kun íor saa vidt Sygehusbehandling ikke ad anden Vej 
er sikret det paaprældende Medlem. Denne Regel gælder ogsaa for Medlemmers 
Bom, naar de er anbragle i Arbejdsforhold (Lærlinge- eller Tjenesteforhold eller 
lignende) udenfor Hjemmels Sygekasses Omraade og af Aldershensyn ikke kan 
blive Medlemmer af Sygekassen paa det Sted, hvor de opholder sig. Behandling 
paa de nævnte Helbredelsen anstalter for tuberkulose skal dog kun ydes af Syge
kasserne, for saa \idt og saa længe der ifblge Lov Nr. 66 af 29. Marts 1921, 
jfr . Anordning Nr, 219 af 30. September 1921. ydes vedkommende Patient Stats- 
underslottelse til Ophold paa disse Anslaller;

3, en daglig Pengehjælp af mindst 10 Øre lil de nydende Medlemmer, jfr . dog 
§ 6, 1ste Stykke og § 21 Nr. 3 og 1. Pengehjælpens Maksimum kan i Kussens 
Vedtægt enten fastsættes til et bestemt Belob under Hensyn lil den daglige Ar
bejdsfortjeneste, der maa anses som den gennemsnitlige íor Kassens Medlemmer, 
eller efter det enkelte Medlems gennemsnitlige Arbejdsfortjeneste. Hjælpen 
beregnes lit ikke over 1-5 af Arbejdsfortjenesten; det Belob, der ydes, maa ikke 
være slorre end 6 Kr. daglig, og for Medlemmer, som i folge en ved deres Op
tagelse 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, ikke over 3 Kr. dag
lig. I Sygekasser, i hvilke den ordinære Pengehjælp er fastsat til et lavere Belob 
end de nævnte I 5, skal Medlemmerne have Adgang til mod forhbjet Medlems
bidrag at sikre sig dette Maksimum, dog kun saadant ikke ske paa et Tidspunkt, 
hvor Medlemmet allerede nyder Hjælp af Kassen. I enhver anerkendt Sygekasse 
skal der være Adgang for Medlemmerne al sikre sig en Pengehjæip af kun 10 
Øre,

Til de i § 6, 1de Stykke, omhandlede Medlemmer kan Sygekassens samlede 
Ydelser udredes i Form af en daglig Pengehjælp; for disse Medlemmers Vedkom
mende kommer í saa Fald den ovenfor fastsatte Begrænsning i Pengehjælpens Stor- 
relse ikke til Anvendelse.

Retten til Pengehjæip kan ikke afhændes eller pantsættes og kan ikke være Gen
stand for Arrest, Udlæg, Inddragelse under Konkursbehandling eller anden Rets
forfølgning.

19 Forsi 6 Uger efter Optagelsen har de nydende Medlemmer Ret til Hjælp al 
vedkommende Sygekasse; dog ydes der straks Hjælp for Sygdomme, som foran- 
lediges ved Ulykkestilfælde. Rebten til den i § 22 omhandlede Barselhjælp indtræder 
dog forst, naar 10 Maaneder er forlobet efter Optagelsen.

Pengehjæip ydes ikke for nogen Sygdom, der kun varer i 3 Dage.
20 Afvigelser fra de i §§ 18— 19 indeholdte Bestemmelser, som maatte tære 

íaslsat i en Sygekasses Vedtægt, skal dog ikke ^ære lil Hinder for, at Anerkendelsen
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kan meddeles, naur Afvigelsen efler indhentet Erklæring fra Kommunalbestyrelsen 
paa det Sted, hvor Kassen horer hjemme, efter de forhaandenværende Forhold findes 
lilraadelig.

Overenskomster mellem anerkendte Sygekasser eller en Sammenslutning af saa* 
danne Kasser og Læger eller Tandlæger, ligesom Ændring i saadanne Overens
komster, skal for al være gyldige godkendes af Socialministeren efter Ind
stilling af Di rektoren for Sygekassevæsenet. Saafremt saadan Godkendelse ikke 
meddeles, er vedkommende Sygekasser ikke beretÆÍgede til aí. yde Lægehjælp eller 
Tandlægehjælp, men skal efler Ministerens nærmere Bestemmelse enten yde en 
passende Forogelse af Kassens ovrige Ydelser eller mod Forevisning af specifi
cerede og kvitterede Regninger fra Læger refundere Medlemmerne en nær
mere fastsat Andel, dog ikke over tre Fjerdedele af Medlemmernes Udgifter til 
Lægehjælp eller Tandlægehjælp. Det samme gælder, saafremt Overenskomst om Ydel
se af Lægehjælp eller Tandlægehjælp ikke foreligger, dog at Ministeren efler 
indhentet Erklæring fra del i § 25 omhandlede Voldgiflsraad kar« paalægge 
vedkommende Sygekasse at yde Lægehjælp.

Naur en Sygekasses Udgifter tíl Sygehusbehandling ikke staar i passende For
hold til Kassens okonomiske Stilling, kan Socialministeren efter Indstilling fra Syge
kassenævnet midlertidig, dog kun for et Tidsrum af indtil 1 Aar ad Gangen, helt 
eller delvis fritage Kassen for at yde saadan Hjælp mod en passende Forogelse 
af Kassens ovrige Ydelser eller mod at refundere Medlemmet en af Socialministe
ren fastsol Andel, dog ikke over tre Fjerdedele af Medlemmets Udgifter lil Syge
husbehandlingen.

21 I en anerkendt Sygekasses Vedtægt kon del bestemmes:
1. at Medlemmerne ved hvert Regnskabsaars Begyndelse vælger, hvilken uf de 

nærmeslboende Læger de i dette Aar vil benytte, og at Sygekassen i saa Fald kun 
betaler Lægehjælp eller refunderer Belaling íor Lægehjælp, som er ydet uf denne 
Læge eller eventuelt hans Stedfortræder ti] vedkommende Medlem;

2. al Sygekassens Bestyrelse, dersom den skanner, ut Anvendelse af fri Læge
hjælp vil være betænkelig for Kassens Økonomi, med Socialmini lerens Samlykke 
kan bestemme, at der ikke ydes fri Lægehjælp, men at Sygekassen mod Forevis
ning af specificerede og kvitlerede Regninger fra Lægen refunderer Medlemmerne 
mindst tre Fjerdedele aí det Belob, som Sygekassen efter den gældende Over
enskomst skal betale Lægen for den paagældende Lægehjælp, beregnet efter Beta
ling pr. Ydelse.

Sygekasser, som har benyttet sig af den i forunstuuende Stykke hjemlede Ret til 
kun at yde delvis Lægehjælp, kan i Vedtægten yderligere bestemme, at Bestyrelsen, 
naar særlig Trang er til Stede, for langvarige eller særlig kostbare Sygdomstilfælde 
kan bevilge et Belob som Ekstrahjælp udover, hvad der i ovrigt som almindelig 
Regel refunderes Medlemmerne sotn Bidrag til de af dem afholdte Udgifter til 
Lægehjælp. Sygekassen kan dog ingen Sinde i Lobet af et Regnskabsaar lil den 
herom handlede Ekslrahjælp i all bevilge et slorre samlet Belob end 1 Kr. pr. 
ubemidlet nydende Medlem, der stod i Kassen ved Aarets Begyndelse, Kassen er 
berettiget til at medtage de saaledes afholdte Befób tíl Beregningen af Statstilskud
det lil Lægeudgifter, dog al det skal opfores særskilt paa Stalstilskudaskemuel;

3. at der jkke ydes Pengehjælp, eller at der ydes en mindre Pengehjælp end den 
i § 18 fastsatte ‘lil kvindelige Medlemmer eller Mandspersoner under 18 Aar, som 
er Medlemmer af Kassen, for sau vidt der tillige for dem fuslsættes et lavere Med
lemsbidrag end det for Kassens Medlemmer almindelige;

I. at under Ophold paa Sygehus Pengehjælpen nedsættes;
5. ul der af Medlemmer, som under Sygdom oppebærer fuld eller delvis foidlægl 

(jfr . § 2 4 ) , betales et lavere Medlemsbidrag end del for Kassens Medlemmer al
mindelige;
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6. at Medlemmernes YdeJ&er sættes hojere for Medlemmer, der ved OpLageísen 
har overskredel en i  Kassens Vedtægt fastsat Aldersgrænse;

7. al der ikke ydes Pengehjælp for en Sygdom, der ikke varer ud over 7 Dage;
8. al Pengehjælp ikke ydes for Drankersygdomme eller for Sygdomme, hidrórende 

fra Slagsmaal, som er foranlediget af vedkommende Medlem i-elv;
9. at Kassens Forpligtelse til al yde et Medlem Sygehjælp bortfalder, naar ved

kommende trods Bestyrelsens Forlangende næjtfer at lade sig indlægge paa et 
Sygehus eller at underkaste sig den for hans Helbredelse nodvendige Sygebehand- 
lin g.

10. al der ydes Hjælp lil et Medlems Bíírn, ogsaa naar han er indkaldi lil Mili
tærtjeneste og i denne Tid er fritaget for at yde Bidrag lil Kassen;

11. al Kassen yder Tandpleje efter nærmere af Socialministeren fastsatte Heg
le r ;

12. at Kassen yder Hjemmesygepleje efter de af Socialministeren fastsatte Reg 
ler;

13. at Kassen helnler for Medlemmers Ophold paa de af Socialministeren lil 
delle Brug godkendte Rekonvalescenthjem.

Under Epidemier, som er tagne under offenllig Behandling, kan med Samlykke 
□ f Direktoren for Sygekassevaísenet Pengehjælpen nedsættes eller helt bortfalde.

Naar der af en Sygekasse ydes Medicin lil Medlemmerne eller deres Born, maa 
Sygekassen kun udrede indtil af Medicinudgiften.

22 I Ha rsellíl fælde skal Sygekassen yde det paagældemle kvindelige Medlem en 
Hjælp af mindsl 1 Kr. pr. Dag, saalænge Sygelejet varer, indtil 10 Da-.'e efler 
Nedkomslen. Efler de 10 Dages Forlob har hun ved lilstódende Sygdom Krav paa 
den sædvanlige Sygehjælp. Hvor Lægehjælp er fornoden ved Fi>d4en, ydes denne 
af Sygekassen.

23 Relleti til uf en anerkendt Sjgekasse at nyde Pengehjælp skal omfatte et 
Tidsrum aí 26 Uger Í Lobet af 12 paa hinanden folgende Maaneder, jfr . dog § 18, 
Stk. 1, Nr. 3.

Har et Medlem i Lobel af 3 paa hinanden folgende Rcgnskabsaar nydt Syge
hjælp i alt i 60 Uger, ophorer dels Ret lil al faa yderligere Hjælp af Sygekassen, 
og det mua da enlen overgaa lil at være bidragydende Medlem (med hvilende 
Medlemsrel) efler Reglerne i § 8, lste Stykke, eller udlræde af Kassen,

Naar den, hvis Ret til al faa Hjælp af en Sygekasse saaledes er ophiirl, har 
opbrugt den ham i Henhold lil § 74 i Lov Nr. 97 a í 10, April 1895 om Fattig- 
væsenel pua Færoerne tilkommende Understottelse og ved Lægeattest godtgor, ot 
hun er arbejdsfor, kan han alter faa nydende Medlemsrel i Kassen eventuelt 
med indskrænket Pengehjælp, jfr . § 18, Slk, 1, Nr. 3. Sygekassens Besiyrelse kan 
af Kommunalbestyrelsen bemyndiges til al udbetale Sygekassemedlemmer den dem 
efter fornævnte § 71 tilkommende Hjælp.

24 Hidríirer et Medlems Sygdom fra et Ulykkestilfælde, i Anledning af hvilkel 
han har Krav pua Understoltelse i Henhold til en Lov om Arbejdernes Sikring 
mod Fiilgerne uf suadanne Tilfælde, tilkommer der hum ikke Pengehjælp af S}ge- 
kassen fra del Tidspunkt, du Understðtlelsen begyndte.

Medlemmer, hvem der, enlen ved deres egne Midler eller gennem de
res Arbejdsgivere, i Ulykkestilfælde er sikret en Dagpenge uf samme Stðrrelse som 
deres gennemsnitlige daglige Arbejdsfortjeneste, fnar ikke Pengehjælp af Sygekas
sen. Er de sikrede Dagpenge mindre end Arbejdsfortjenesten, sker der en Nedsæt
telse af Pengehjælpen, saaledes al denne i Forbindelse med Dagpengene fra Ulyk
kesforsikringen ingen Sinde kommer til al overstige vedkommende Medlem> gen
nemsnitlige daglige Arbejdsfortjeneste.

Medlemmer, der i Sygdomstilfælde oppebærer fuld Indtægt, har ikke Ret lil 
Pengehjælp af Sygekassen. Bortfalder en Del af Indtægten, foar de kun ert sua 
slor Pengehjælp, at del samlede Belob ikke overskrider deres sædvanlige Ind-
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tægt, saaledes al de ikke under Sygdom oppebærer storre Indtægt end under 
normale Forhold, jfr . herved § 21, Nr. 3.

25 De i §§ 26— 28 i Lov Nr. 114 af 10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser, 
jfr . Lov Nr. 250 uf af 6. Maj 1.921, Lov ]\ t . 58 af 31. Marts 1926, Lov Nr, 201 
af 14. Juli 1927 og Lov Nr. 59 uf 27. Marts 1929, givne Regler oin Sygekassein- 
spekioien, Sygekassenævnet og Voldgiftsraadel udvides til at gælde for Færoerne,

Naar der foreligger Sager af en saadan Natur, at deres Afgorelse kræver niijere 
Kendskab Lil Forhold paa Færoerne, skal Formanden for Sygekassenævnel tilkalde 
en Repræsentant for Centralforeningen af Sygekasser pna Færoerne.

Regeringen bemyndiges lil efler Indstilling fra Sygekassenævnet at træffe Over- 
enskomsl med fremmed Slat om gensidig Overflytning af Medlemmer mellem aner
kendte Sygekasser i de lo Stater. Saadan Overenskomst forpligter de anerkendte 
Sygekasser til at yde de fra den anden Stal lilflytlede Sygekassemedlemmer Syge
hjælp pua de nærmere Vilkaar, som fastsættes i Overenskomsten.

26 En anerkendl Sygekasses Vedtægt, som skal indfores i eller vedhæftes enhver 
Sygekassebog, skal omhandle fo lg e n d e  Punkter:

1. Kassens Navn, Hjemsted, Formaai og Omraade, Medlemmernes Optagelse, Ret
tigheder og Pligter saml Medlemmernes Ansvar ifolge § 11, 5te 7de Stykke;

2. Generalforsamlingen og Bestyrelsen, samt deres Myndighed. Det skal heruitd- 
der fastsættes, at Kassens Bestyrelse er bemyndiget til, naar særlige Forhold gbr 
sig gældende, med Samtykke uf Direktoren for Sygekossevæsenel at optage 
Personer, der har overskredet den i Kussens Vedtægt fastsatte Aldersgrænse, men 
som iovrigt opfylder de almindelige Betingelser for at optages i Kassen. Forsaavidt 
der nægtes vedkommende Oplagelse, kan den paagældende indanke Afgorelsen for 
Socialministeren;

3. Kontrollen med de syge Medlemmer;
I-. Regnskabsvæsen og Revision, Kasseeftersyn, Anbringelse af Kas

sens Midler, Overskuddets Anvendelse, særlig ved Kassens Op
losning;

5, Vedtægtens Forandring.
Den Afgorelse, der i Overensstemmelse med Vedtægten træffes angaaende An

vendelsen af en Kasses Overskud ved dens Oplosning, har kun Gyldighed, naar den 
godkendes af Direktoren for Sygekassevæsenet, Overskuddet kan ingensinde deles 
mellem Medlemmerne.

Direktorens Samtykke udfordres til enhver Forandring i Vedtægten, Dog kan 
hans Afgorelse indankes for Socialministeren.

27 Sygekassernes Regnskabsaar regnes fra den 1. Junuar til den 31. Decem
ber.

Inden en af Socialministeren nærmere fastsat Frist indsender Kasserne til Direk
toren for Sygekassevæsenet: behorig revideret og af Generalforsamlingen godkendt 
Regnskab samt Beretning for del forlobne Aar, affattet paa den af bemeldte M i
nister foreskrevne Maade.

28 Direktoren for Sygekassevæsenet gennemgaar de fra Kasserne indsendte Aars- 
regnskaber og forer i det hele Tilsyn med de anerkendte Sygekasser, ligesom han er 
dom behjælpelig med fornoden Oplysning og Vejledning og yder sin Bistand ved 
Oprellelsen af nye Kusser.

Hun kan til enhver Tid kræve sig Kassernes Boger, Regnskaber m. m. forelagte, 
ligesom han til enhver Tid skal have Adgang ti! at gore sig bekendt med Kas
sernes hele Virksomhed.

Skifte af BestyreUens Formand skaf indberettea til Direktoren inden 1 Maaned 
efler, at det nye Valg er foregaaet.

i 5-aarige Perioder skal der ved Direktorens Foranstaltning foretages en ind- 
gaaende Lokal rev ision af samtlige anerkendte Sygekassers Regnskabsvæsen, Den 
nærmere Ordning af denne Revision, der skal foretages af dertil af Direktoren 
beskikkede regnskabsk) ndige Mænd, og som tillige skal have til Opgave al yde

124



21. Febr. 1930

Kasserne regnskabsmæssig Vejledning, fastsættes af Socialministeren. De fornodne 
Belob til den nævnte Revision bevilges ved de aarlige Finanslove.

Direktoren afgiver hvert Aar Beretning lil Socialministeren om de anerkendte 
Kassers Virksomhed, Et Uddrag heraf blive al offentliggðre paa den af Social
ministeren foreskrevne Maade.

29 Dersom Direkloren íor Sygekassevæsenet fnar Grund til at formode, al en 
Kasses Formueslitstand er gaaet saaledes tilbage, at Kassen ikke kan antages al yde 
Sikkerhed for Opfyldeisen af sine Forpligtelser, har han derom at anstille nojngtige 
Undersogelser. Bekræftes del herved, at den er ude af Stand tíl at opfylde sine 
Forpligtelser, saavel som naar en Sygekasse ikke holder sig nærværende Anordnings 
Forskrifter efterrettelig, eller dens Virksomhed befindes ikke al foregaa i Over
ensstemmelse med dc for Kassen gældende Bestemmelser samt under Iagttagelse 
af den fornodne Paapasselighed og Orden, og Kas-en ikke efterkommer de den i denne 
Anledning af Direkloren givne Anvisninger, kan Socialministeren efler Dircktorens 
Indstilling lade Anerkendelsen bortfalde.

Naar den gennemsnitlige Udgift pr. ubemidlet nydende Medlem lil Lægehjælp 
i en Sygekasse, som yder fri Lægehjælp, i det foreguaende Regnskabsaar har over
skredet den gennemsnitlige Lægeudgift pr. Medlem i den tilsvarende Gruppe Kas
ser (henholdsvis kobenhavnske, Provinsby, eller Land-Sygekasser), som yder fri 
Lægehjælp, med 25 pCl. eller derover, henleder Direkloren for Sygekassevæsenet 
Kussens Opmærksomhed paa delle Forhold.

Hvis Kassens gennemsnitlige Udgift lil Lægehjælp herefler ikke i del folgende 
Aar nedbringes sua meget, al den hoĵ .-i udgtir 20 pCt. over Gennemsnitsudgiften pr. 
Medlem i den tilsvarende Gruppe Kasser, som yder fri Lægehjælp, kan Direk
toren, naar Forholdene i (ivrig* taler derfor, kræve, at Kassen skal ophore med at 
yde fri Lægehjælp og indtil videre overgaa til al yde Betaling for Lægehjælp pau 
den i § 21, Nr. 2. omhandlede Maade.

Direktorens Krav skal fremsættes inden 1. Juli til Efterfolgelse fra forstkom- 
mendc 1. Januar.

Sygekassen er dog efter 1 Aars Forlob, saafremt den formener, at Forholdene 
nu har ændret sig, berelliget til overfor Direktoren at rejse Spiirgsmaalet om pua 
ny at yde fri Lægehjælp.

Undlader eti anerkendt Sygekasse i relte Tid at efterkomme de Forpligtelser, der 
er foreskrevne i nærværende Anordning, skal Socialministeren efler Indstilling af 
Direktoren for Sygekassevæsenet kunne paalægge den eller de forsðmmelige Til- 
lidsmænd eller Funktionærer under en daglig eller ugentlig Tvangsbode at opfylde 
deres Pligt. De saaledes ikendte Boder inddrives ved Udpantning og kan ikke af 
Bestyrelsen fores Sygekassen lil Udgifl. Boderne tilfalder den kommunale Hjælpe
kasse paa det Sled, hvor Sygekassens Bestyrelse har Sæde; hvor ingen saadan 
Kusse findes, tilfalder Boderne Kommunekassen.

Bestyrelsesmedlemmer og Funktionærer i en unerkendl Sygekasse er pligtige lil 
overfor uvedkommende al hemmeligholde de Oplysninger om Medlemmers eller 
oplagelsessogende Personers Helbredstilstand og okonomiske Forhold, som under 
Varetagelen af deres Hverv' maatte komme til deres Kundskab. Overtrædelse heraf 
straffes med Boder af indtil 400 Kr.

30 I anerkendte Sygekasser kan der gives Adgang til særskilt Sikring af anden 
Hjælp end den ved na;rværende Anordning foreskrevne, saasom Begravelseshjælp 
og Alderdomshjælp eller Hjælp lil Personer, der er vedvarende arbejdsudyglige.

Beslemmelserne herom optages i en særskilt Vedtægt, hvoraf et Eksemplar til
si illes Direktoren for Sygekassevæsenet, ligesom der giíres Meddelelse til ham om 
enhver Forandring i denne Vedtægt. Over de til saadan Sikring henhorende Midler 
fíircs særligt Regnskab, og der udredes dertil særligt Medlemsbidrag, i Forhold 
til hvilket der ikke tilkommer Kassen noget Tilskud uf det offentlige,

Direktoren for Sygekassevæsenel skal lil enhver Tid have Adgang Lil at gore sig 
bekendt med Kassernes Virksomhed i den heromhandlede Henseende samt med de
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paagældende Midlers Stalus, lovrigt kommer nærværende Anordnings Bealemmelsei 
om anerkendie Sygekasser ikke til Anvendelse paa Sikringen af Hjælp af den an
givne Art.

Naar et Medlem af en Sygekasse har tegnet Forsikring i en í Forbindelse med 
Sygekassen staaende Begravelseskasse og derefter overflyLLes til en  anden Syge
kasse, er sidstnævnte Sygekasse, saafremt den ikke staar i Forbindelse med nogen 
Begravelseskasse, pligtig at overtage Forvaltningen aí tlen af Medlemmet tegnede 
Forsikring.

De na:rmere Regler herom fastsættes aí Socialministeren efter Indstilling aí Di
rektoren for Sygekassevæsenet.

31 En Sygeforening, som ikke er anerkendt i Henhold lil foranstaaende Bestem
melser i nærværende Lov, kan, for saa vidt den ledes i Forbindelse med en Sam
menslutning af anerkendie Sygekasser og i ovrigt opfylder de nedenfor anforte 
Betingelser, med Socialministeriets Godkendelse undergive sig Kontrol a'f Direktoren 
for Sygekassevæsenet. En i Henhold hertil godkendt Sygeforening har Ret til al 
betegne sig som statskontrolleret Fortsættelseskasse,

For samme stedlige Omraade kan kun godkendes een statskontrolleret Fortsætte!* 
seskasse, Direktoren for Sygekassevæsenet skal virke for, al ethvert Omraade, for 
hvilke der er oprettet en anerkendt Sygekasse, lil enhver Tid omfattes af en stats
kontrolleret Forlsætlelseskosse,

Foreningens Virksomhed maa alene omfatte Ydelse af Sygehjælp og skal være 
grundet paa Medlemmernes gensidige Ansvar. Foreningens Bestyrelse skal vælges 
af Foreningens Medlemmer.

Foreningen skal give Adgang ti! Optagelse for bemidlede Personer i Alderen 
mellem 1 1 og 40 Aar, der opfylder de i Foreningens Vedtægt nærmere angivne 
Helbredsbetingelser. Del kan i Foreningens Vedtægt íustsæltes, at Pen-oner paa 
indtil 50 Aar kan optages i Foreningen, jfr . dog Bestemmelsen i § 6, sidste Stykke, 
om Aldersgrænse ved Optagelsen som Betingelse for evenluel senere Overgang 
Lil en statsanerkendt Sygekasse. Endvidere skal Foreningen give Adgang til Optagelse 

uden Hensyn Lil Helbred og Lil vedtægtsmæssige Aldersgrænser af Personer, 
der paa Grund af forbedrede iikonomiske Forhold ikke længere kan være ubemid
lede nydende Medlermner af en anerkendt Sygekasse, medmindre der til Sygekas
sen er knyllel en Afdeling for bemidlede, nydende Medlemmer, i hvilket Tilfælde 
Foreningen kan vægre sig ved al oplage den paagældende bemidlede Person som 
Medlem, j<fr« § 6, Slk. 4, sidsle Punklum. Samtlige Personer, der den 1. April 1929 
var Medlemmer aí en Sygeforening, der opnaar Godkendelse som Fortsættelses- 
kasse, kan vedblive al være Medlemmer af Foreningen efter Godkende!-en, uanset 
oni de ikke \ed vcc' Optagehen opfyldte Betinge! erne for íremlidig Optagelse, men 
kun saadanne tidligere Medlemmer, der inden 6 Maaneder efter nærværende An
ordnings Ikrafttræden fremskaffer Lægealtesl for, at de opfylder Foreningens Hel
bredsbetingelser eller var overfort fra en statsanerkendt Sygekasse, har líet til 
den i § 6, sidsle Stykke omhandlede Oplagele uden Hensyn til Alder og Helbred i en 
statsanerkendt Sygekasse. I de forsle 6 Maaneder efter denne Anordnings Ikrafttræ
den skal Foreningen være pligtig lil at oplage bemidlede Personer indlil det fyldte 
50de Aar, naar de opfylder Helbredsbetingelserne; samtlige disse Medlemmer 
bar Rel lil den i § 6, sidsle Slykke, omhandlede Overgang uden Hensyn ti! Al
der og Helbred tíl en statsanerkendt Sygekasse.

Hvor særlige Forhold gor sig gældende med Hensyn lil den paagældende Und
ladelse af at stige Optagelse inden den i Foreningens Vedlægl faslsalle Aldersgrænse, 
skal Foreningens Bestyrelse med Samlykke af Direktoren for Sygekassevæsenei kunne 
meddele Tilladelse lil, at en Person, der har overskredet nævnte Aldersgrænse, 
optage; i Foreningen, forudsat al Optagelsen efler hans Helbredsforhold skonnes 
forsvarlig, hvorhos under ganske særlige Forhold Direktoren for Sygekasse væse
nel kan lillægge Personer, der ved deres Oplagetse i Foreningen var over 10 Aar, 
Ret til den i § 6. sidste Slykke, omhandlede Overgang uden Hensyn til Alder og

126



21. Febr, 1930

Helbred til en statsanerkendt Sygekasse, forudsat at de ikke har en saadan Ret i 
Henhold til de særlige Betlemmelser i foranstnaende Stykke eller denne Paragrafs 
Stk. 10.

Foreningens Vedtægter skal godkendes af Direktoren for Sygekassevæsenel. Direk- 
loren kan til enhver Tid kræve sig Foreningens Boger, Regnskaber in. m. forelagt og 
skal til enhver Tid have Adgang til at gore sig bekendL m ed Foreningens hele 
Virksomhed, De nærmere Regler íor Tilsynel fastsættes af Socialministeren; del 
vil i disse Regler bl. a. va:re at fastsætte, at Kontingentet i slatskontrollerede Fort- 
sættelseskasser skal være uf en saadan Stcirrelse, at det efter foreliggende Erfarin
ger er tilstrækkeligt lil Fyldestgðreise af Foreningens Forpligtelser samt til Dan
nelse af en efter Di rektorens Skon passende Reservefond, sumt al Helbreds- 
betingelserne for Optagelse i en statskontrolleret Fortsættelseskusse mindst skal svare 
lil de Betingelser, der i § 1, Slk. 3, i Lov Nr. 197 af 16. Juli 1927 om Invalidefor
sikring1) er fastsat for Adgangen til al blive invalideforsikret uden forudgaaende 
Ansogning, samt at der ikke i Vedtægterne maa indeholdes Opsigelsesbestemmel- 
ser, der efter Direktorns Skbn er ubillige.

Hvis en statskontrolleret Forlsæltelseskasse ikke overholder de for Tilsynet 
fustsattse Betigelser, saavel som naar den ikke kan anses for at være i Stand til 
al opfylde sine Forpligtelser, eller dens Virksomhed befindes ikke at foregaa i Over
ensstemmelse med de for Foreningen gældende Bestemmelser saml under Iagtta
gelse af den fornodne Paapasselighed og Orden, og Foreningen ikke efterkommer 
ile i denne Anledning aí Direktbren for Sygekassevæsenel givne Anvisning, kan 
Socialministeren efter Indstilling fra Direklbreii fastsætte, at Statskontrollen med 
Foreningen ophorer. 1 Tilfælde af, al Statskontrollen med en Forening ophorer, sku! 
Direklðren for Sygekassevæsenel saa vidl muligl foratdedige, at der gives Forenin
gens Medlemmer Adgang til Overíbrelse til en anden statskontrolleret Fortsættel- 
seskasse.

Naar et Medlem overfiires fra en statskontrolleret Forlsællelse-rkassc til en aner
kendt Sygekasse eller omvendt, jfr . § 6, sidste Stykke, og Stk. 1 i nærva:rende Pa
ragraf, bevarer Medlemmet i el Tidsrum af 6 Uger efter Overforelsen sin Ret til 
Sygehjælp fra den Fortsættelseskasse eller Sygekasse, hvorfra Overforelsen er skel; 
fra Udlbbet a í nævnte Tidrum har Medlemmet Ret ti) Sygehjælp fra den Sygekasse 
etler Forlsættelseskasse, hvortil Overfðrebeti er sket; er Sygdommen foranlediget 
ved Ulykkestilfælde, ydes Hjælpen dog straks fra den Sygekasse eller Fortsættel- 
seskasse, hvortil Overforelsen er sket, jfr . § 19, Stk. 1.

Regler íor Overíbrelse af Medlemmer mellem statskontrollerede Forlsættelseskas- 
ser og anerkendte Sygekasser udarbejdes i ovrigt af Repræsentanter for Fortsættel- 
seskasserne i Forbindelse med Sygekassenævncl; disse Regler er bindende for Pur
lerne, naar de godkendes uf Socialministeren. Endvidere udarbejdes der af Re
præsentanter for de slatskontrollerede Fortsællelseskasser Regler for Overflytning af 
Medlemmer mellem disse Fortsællelseskasser indbyrdes, hviike Regler ligeledes er 
bindende, nuar de godkendes af Socialministeren.

En Sygcforening, der var oprettet inden den 1. Oktober 1928, men som ikke 
opfylder de ovenfor i Stk. 1 og 2 fastsatte Betingelser for at godkendes som Forl
sættelseskasse, kan opnaa Tilludelse lil al være undergivet Direklorens Tilsyn og 
dermed Ret til at betegnes som statskontrolleret Sygeforening, for saa vidt For
eningen indgiver Andragende derom inden 3 Mauneder efler Anordningens Ikraft
træden og Socialministeren skbnner, al det efler Foreningens Omfang og Vir- 
kemaade vil være onskeligl, al den opretholdes som statskontrolleret, jfr . dog Be
stemmelsen i § 6, sidste Stykke, om Aldersgrænse ved Optagelsen som Betingelse 
íor eventuel senere Overgang lil en statsanerkendt Sygekasse. Foreningen maa da 
underkaste sig de samme Vilkaar, som er íaslsal foran i Stk. 3, 4  fórste og andel 
Punktum, 6, 7 og 9. íbrsle Punktum, for Fortsællelseskasser. Samtlige Personer, 
der den 1. April 1929 var Medlemmer aí en saadan Forening, kan vedblive al være

i )  Nu Lov Nr, 147 af 31, Marts 1949.
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Medlemmer, uanset om de ikke ved Optagetsen opfyldte Betingelserne for frem
tidig Optagelse; men kun saadanne tidligere Medlemmer, der ved deres Optagelse
i Foreningen var under 10 Aar, og som inden 6 Maaneder efter nærværende An
ordnings Ikrafttræden fremskaffer fornoden Lægeattest for, at de opfylder For
eningens Helbredsbetingelser, har til den I § 6, sidste Stykke, omhandlede Over
gang uden Hensyn til Alder og Helbred Ret til en statsanerkendt Sygekasse. Det 
skaí efter nærmere af Socialministeren fastsatte Regler af de i § 9 omhandlede Ud
valg, forste Gang inden 6 Maaneder efter nærværende Anordnings Ikrafttræden, 
fores Kontrol med, om Foreningens Medlemmers okonomiske Forhold ændres saa
ledes, at de er berettigede til Optagelse i en statsanerkendt Sygekasse. For saa vidt 
el Medlem saavel i Henseende til Indtægt som Formue kommer under Sygekasselo\ens 
Grænser, skal huns Opmærksomhed henledes paa, at han har Ret til Optagelse i 
en statsanerkendt Sygekasse. Foretrækker vedkommende Medlem at forblive som 
Medlem af Foreningen, mister han Retten lil senere at overfbres til en statsaner
kendt Sygekasse.

Meddelelse om, al en Farlsættelseskasse eller en Sygeforening er laget under Stats
kontrol, offentliggiires af Socialministeren. For Tilsynet udredes en Statskassen líl- 
fatdende aarlig Afgift ,hvis Storrelse fastsælles af Socialministeren.

Direktoren for Sygekassevæsen el aflægger i sin aarlige Indberetning til Socialmi
nisteren ( jfr . § 28, sidste Slykke) tillige Beretning om de slutskonlrollerede Fort- 
sætlelseskassers og Sygeforeningers Virksomhed.

32 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1930. Samtidig ophæves An
ordning af 22. December 1928, hvorved Lov Nr. l i l  af 10. Muj 1915 om aner
kendte Sygekasser, saaledes som denne er ændret í Henhold ti! Lov Nr. 250 af 6, 
Maj 1921, Lov Nr, 58 af Hl. Marts 1926 og Lov Nr. 201 uf I I .  Juli 1927, sæt
tes i Kraft pau Færoerne.

12. Marts —  U. M. SKR. ANC. VIKARLØN FOR LÆ R ERE, DER HAR OP
NAAET AARSKURSUS PAA STATENS LÆ RERHØJSKOLE. I Skrivelse af 17. 
f. M. har Direktionen indberettet, a l Lærer ved Færoernes Mellem- og Realskole 
N i et lit Direktionen indsendt Andragende har anholdt dels om Fritagelse for sin 
Tjeneste virksomhed for at kunne deltage i Aarskursus i Matematik paa Statens Læ- 
rerhojskole i Skoleaarel 1930— 31, dels om, at der udover den Underslottelse, der 
kan ventes af Statskassen, tilstaas ham en yderligere Underslottelse af Færo Amls 
Skolefond, og a t Direktionen har meddelt Andrageren, al del af ham til Undervis
ningsministeriet stilede skematiske Andragende om Tilladelse til at deltage i del 
paagældende Aarskursus er videresendt med Bemærkning, at Skoledirektionen intet 
herimod har al erindre paa Vilkaar, al Tjenestevirksomheden paa Andragerens Be
kostning besorges af en kvalificeret Vikar, og at Direktionens Flertal ogsau under 
Hensyn lil Andragerens Kvalifikationer og for at sikre Skalen en virkelig kvalificeret 
Lærer i Matematik, der kan antages at ville blive ved Skolen i hvert Fald en læn
gere Aarrække, tillader, al der af Skolefondens Midler tilstaas den paagældendc 
en Underslottelse, slor 500 Kr., al udbetale med Halvdelen ved Midten og Hulvdelen 
ved Enden af Kursus’et. Ved at indberette delte har Direktionen udtalt, ul Indbe
retningen sker under Hensyn lil, ut den paagældendes Fritugelse for Tjenestevirk
somhed kun kan gives af Ministeriet, og at Direktionen mener, al den af Skole
fondens Midler tilstaaede Understbttelse ikke bor medfore nogen Formindskelse af 
den Underslottelse, som Ministeriel efter sædvanlige Regler maatte bevilge den paa
gældende. f Anledning heraf skal Ministeriel herved meddele, at man i det hele 
vil have del overladt til Direktionen al træffe Afgbrelse med Hensyn til Ordning af 
Tjenestefrihed og Vikariat for Lærere, der har opnaaet Aarskursus paa Statens 
Lærerhojskole, og at man, omend man ikke plejer al lillnde, al der udover det 
Stipendium, der maatte være tillagt en Kursusdeltager paa Slalens Lærerhojskole, 
ogsaa gives Tilskud fra den paagældendc Amls Skolefond, kun gaa med til, at der
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i delle Tilfælde ved Fastsættelsen af Ministeriets Underslottelse bliver seí borl fra, 
al der er lilslaaet den paagældende en Underslollelse fra Færo Amts Skolefond.

11, Marts —  U. M. SKR. ANC. T1LLÆ GSPRØVE J FÆ RØSK VED SEMINA
RIET. I Anledning af Aralels Skrivelse af 20. f. M. bifalder Ministeriet herved, at 
der gives Lairere og Lærerinder, der har bestaaet Lærereksamen, Adgang lil ved 
Færoernes Seminarium al indstille sig til en Tillægsprove i Færosk, saaledes al 
Fordringerne ved denne Tillægsprove er de samme, som stilles ved den almindelige 
Eksamen ved nævnte Seminarium i Faget Færo k. Ved Indtegningen til Proven 
erlægges et Gebyr paa 4  Kr. Bevis for Aflæggelse af Proven og den opnaaede Ka
rakler udsledes af Færoernes Seminarium. Med Hensyn lil Tidspunklet for Pro
vens Afholdelse bemærkes, al Ministeriet ikke vil have noget at erindre imod, aí 
den nævnte Tillægsprove afholdes, naar der melder sig Kandidater til denne, saaledes 
al den ogsau vil kunne afholdes udenfor Seminariets aarlige Eksamen.1)

19. Marts LOV FOR FÆ RØERNE (NR. 73) OM MOTORKØRETØJER M. M.
I, Almindelige Bestemmelser,
1 De i denne Lov indeholdte Forskrifter gælder for Korsel med Molorkoretojer 

paa Gade, Vej eller Plads, der er aabnet for almindelig Færdsel.
Ved Siden heraf kommer de i de stedlige Politivedtægter2) givne Korselsbestem 

melscr til Anvendelse, for saa vidt de ikke strider mod denne Lov.
2 Ved Molorkorelojer forstaas i denne Lov Vogne etler Cykler, som bevæges 

ved Maskinkraft og er bestemt til Befordring af Personer eller Gods. Som Molor
korelojer anses ikke Trak lo rer, Lokomobiler. Landbrugs- og Vejbearbejdningsma* 
skiner, Saadanne Korelojer maa kun benylle Vejene lil Egentransport (evenluelt 
Transport af det lil deres Benyttelse nodvendige Tiíbehor) til og fra deres Arbejds
sted eller efler i det enkelte Tilfælde dertil indhenlet Tilladelse fra vedkommende 
kommunale Myndigheder til Provekorsel eller anden bestemt lidsbegrænsel Trans
port.

Ved Motorcykler forstaas tohjulede Molorkorelojer.
Saafremt der opstaar Tvivl om, hvorvidt et Motorkóretoj omfattes af de i uær- 

Typer af Korelojer, afgores Sporgsmaalet endeligt af Justitsministeriet.11)
3-1) Ethvert Motorkoreloj skal være saaledes indrettet, at dets Brug ikke med- 

íorer ufornoden Sloj eller uíorniiden Udvikling af Røg, Damp eller ilde Lugt,
Molorvogne kan kore med en havareret Molorvogn samt under Iagttagelse af de 

aí Justitsministerens11) efter Forhandling med Ministeren for offentlige Arbejder 
givne Forskrifter med en eller ílere Paahængsvogne. Motonykler kan kore med 
Paahængsvogn eller enhjulel Sidevogn.

Molorkorelojer og Side- og Paahængsvogne lil Molorkoretojer skal være forsynet 
med Luftgummiringe.

Intel Molorkoretoj maa have storre Egenvægt end 2,500 kg og storre Vægt med 
fuld Last end 4.500 kg. Landsstyret kan dog efler indhenlel Erklæring fra vedkom
mende Kommunalbestyrelser meddele Tilladelse lil Indregistrering af Rutebiler, 
Omnibusser og Lastvogne til særlig Brug med Egenvægt indtil 3.500 kg og storsle 
Vægt med fuld La;t indtil 6.000 kfí.

45) Eth\erl Molorkoretoj skal \ære forsynel:
1, med et paalideligt Styreapparat, ved hvilket Koretójet kan drejes lei og sik

kert;
2. Motorvogne og Motorcykler med lo af hinanden uafhængige Bremseappuraler, 

af hvilke hver især kan stondse Vognen paa hðjst 10 m ved 30 km’s Fart;

' )  Jfr . An. 16. Jan . 1912 § 11.
s)  Jfr . V cdlitgt 19. Nov, Í923 § 25 og ng Vedtægt i). Ju li 1931 § IB o. fly;.
a) Nu Landsitjret.
4) Som ændret ved LI, Nr. 2't af 31, Marls 1949 ojj LI. Nr. 50 nf 12 Nov. 1952.
r') Som .i-ndret ved LI. Nr 50 aí 12. Nov. 1952,
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3. med el Signalhorn; Signalerne skal være forskellige for Molorvogne og for 
Motorcykler, men ensartet for hver af disse to Slags K orelojer;

1- fra %  Time efter Solnedgang lil %  Time for Solopgang samt i tæl Taage:
a. Motorvogne med to tændte Lygter af samme Lysstyrke, anbragte i samme 

Hojde hver paa sin Side af Vognen. Enhver af disse Lygter skal være anbragt 
foran paa Koretojet, have ufarvet Glas og kunne belyse Korebanen mindst 12 m 
fremefter. Endvidere med en tændt Lygte, der viser rodt Lys bagud og ikke kan 
slukkes fra Forerens Plads eller fra Vognens Indre, saa længe de forreste Lygter 
er tændt.

b. Motorcykler med en tændt Lygte, der opfylder samme Belingel er =om under
a., 2det Punktum, foreskrevet, Motorcykler med Sidevogn endvidere med en fretn- 
adrettet tændt Lygte, anbragt paa den fra Cyklen vendende Side af Sidevognen, 
Motorcykler med Paahængsvogn med en lignende Lygte anbragt paa Paahængsvog- 
nens venstre Side.

Alle Motorcykler, derunder ogsaa Motorcykler med Sidevogn, saavel som Paa- 
hængsvogne lil Motorcykler, skal bagpaa være forsynet med et Spejlapparut (Katte- 
b je ), der, naar det belyses af et bagfra kommende Motorkbrelbjs Forlygie, giver 
rod Refleks, eller med Baglygte, der viser rodt Lys. Apparatet skal være saaledes 
anbragt, al del ikke under Korselen kan dækkes af Bagage, Overtøj eller lignende.

Der maa ikke anvendes stærkt blændende Lygter.
c. Ethvert paa Færoerne indregistrere! Person-, Vare- eller Laslaulomobil skal 

være forsynel med to Relningsvisere, der skal være anbragt een paa 'hver Side aí 
Korelojet og saaledes, at Foreren fra sit Sæde enten direkle eller indirekte kan poa- 
-e, at de virker. De skal have Form af en Vinge eller Pil, der kan slaas ud, og 
være anbragt saaledes, at den i udslaaet Tilstand paa Afstand kan ses lydeligt 
udenfor Karosseri eller Last saavel forfra som bagfra. Retningsvíserne skal være 
lelle al betjene fra Forersædel og være monteret med elektrisk Lys i rodlig eller 
oranpegul F arve, der automatisk tændes ved Brugen.

d. Ethvert paa Færoerne indregistrerel Person-, Vare eller Lastautomobil skal 
være forsynet m ed en elektrisk Stoplygte. Denne skal være anbragt b a g  p aa  Vognen, 
og skal være saaledes indrettet, at den ved Brug af Fodbremsen automatisk tæn
d es i rodlig eller orangegul Farve og derved i 'belimelig Tid forud Lydeligt angi
ver for dc bagfra kommende, at Vognen agtes s la n d se l eller Hastigheden agtes 
nedsat væ-enllig eller brat.

e. Fbreren af ethvert paa Færiierne indregistreret Person-, Vare- eller Laslauto- 
mobil skal, saafreml han under Kíirsel agter at skifte Færdselsretning eller standse, 
forud give Tegn herom til Underretning íor andre vejfarende. Forinden Færdsels- 
retning skifles, skal Foreren overtyde sig om, at dette kan ske uden Fare for den 
ovrige Færd«el. Tegnet skal være tydeligt og gives i god Tid i Forvejen samt ved
vare, indtil Svingningen er begyndt, eller Standsningen er sket.

De ovenfor under t  o j  d foreskrevne Relningsvisere og Stoplygie skal benyttes til 
den her omtalte Tegngivning.

5 Styre-, Bremse- og Signalapparater skal være lette at behandle og anbragt saa- 
ledes, at Foreren kan benytte dem, uden ut hans Opmærksomhed bortledes fra Kore
banen,

6 3-hjulede Motorkorelójer, hvis Egenvægt overskrider 500 kg, saml Hijulede 
Molorkóretojer, hvis Egenvæiít overskrider 350 kg, skal være saaledes indrettet, 
at de fra Forerens Plads ved Hjælp af Motoren kan bringes til at kore baglæns og 
styres under denne Korsel.

7 Ethvert Motorkoreíoj skal ved en Plade eller ved Indgravering i selve Kore
lojet give Oplysning om Fabnkationsfirma og -sted, afgiftspligtig Heslekraft og 
Egenvægt.

8 For Motorcykler med Side- eiler Paahængsvogn gælder Forskrifterne for Mo
torcykler naar ikke :-ærlige Bestemmelser er givet.
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II. Om Anmeldelse, Uiidersbgelse og Registrering a j M olorkórclojer.
9 Ethvert Motorkoretoj =kal, forinden del tages i Brug, skriftlig anmeldes for 

Politimesteren. Anmeldelsespligten paahviler Ejeren eller den Person (Brugeren), 
som har varig Raadighed over Koretojet,

Anmeldelsen skal indelholde Ejerens (iBrugcrens) fulde Navn og Bopæl samt 
Oplysning om Koretojets Bestemmelse (privat Personbefordring, offentlig Bru". 
Lastvogn m. v .), Heslekraft, Egenvægt, Bevægkraft, fra hvilken Fabrik Koretðjel 
er udgaaet, til hvilken Type det henhorer, og hvilket Fabriksnummer det har. Ved 
Lastkoretojer oplyses Ladningens Moksimalvægt.

Koretojet skal derefter fremstilles for dertil af Amtmanden1) over Færoerne 
beskikkede sugkyndige Lil Afgorelse af, hvorvidt de í nærværende Lov fasLsatte For
skrifter er opfyldt, og om det i ovrigt efler sin Beskaffenhed uden Fare kan be
nyttes. De med den omtalle Undersøgelse forbundne Udgifter udredes of dets paa
gældende efler Landsstyrets nærmere Bestemmelse.-)

Findes det, at det i de anforte Hen=eender fornodne er í Orden, registrerer Po
litimesteren Koretojet og forsyner det med sit Stempel. I Registeret, hvis nær
mere Indretning bestemmes af Justitsministeren,!) indfores de Fornodne Oplysnin
ger om Koretðjel og dets E jer (Bruger). Endelig udsteder Politimesteren Attest om 
Registreringen. DeL Nummer, under hvilket Koretðjel er opfort i Registerel, an
bringes saavel paa Korelojets For ide for Motorcyklers Vedkommende paa begge 
Sider af en paa langs foran Styret anbragt Nummerplade —  som paa dels Bogside, 
Nummerpladerne leveres i udfyldt Sland af Politimesteren mod en af Justitsmini
steren1) fastsat Betaling.2)

Naar el Koretoj afmeldes, skal Nummerpladerne tilbageleveres lil Poliliel.
10 Naar et indregistreret Korelój skifter E jer (Bruger), skal saavel den tidligere 

om den nye E jer (Bruger) ufortðvel gore Anmeldelse derom til Politimesteren.
11 Politimesteren eller vedkommende Sysselmand kan til enhver Tid paa E je

rens (Brugerens) Bekostning forlange et anmeldt Motorkoretoj fremstillet for al 
pro\e, om det \edblivende fyldestgbr de i det foregaaende stillede Fordringer. For 
Motorkoretoj er, der benyttes tit offentlig Personbefordring, skal en =aadan Un- 
dersðgelse finde Sled mindst en Gang aurlig.

Findes det, al Korelojet ikke længere fyldeslgor dc nævn le Fordringer, eller 
fremítilies det ikke efter Tilsigelse, kan Politimesteren forbyde dels Benyttelse.

12 Ejeren (Brugeren) er ansvarlig for, al Koretojet er í lovlig Tilstand, navnlig 
at Styreapparatet og Bremserne virker sikkert og krafligt, og al Signolopporalet er 
i Orden, samt for, at Koretcijel fores af en dertil berettiget Person.

13 Naar Politiet forlanger det, er Ejeren (Brugeren) forpligtet li) at g he Op
lysning om, hvilke Personer der som Forere har benyttet Koretojet,

14 Justitsministeren1) er bemyndiget til at give fornodne Forskrifler om Opbe
varing af Benzin og andre brandfarlige Vædsker og til al fastsætle de nærmere 
Bestemmelser om, hvorledes Molorkoretojer med Tilbehor af Hensyn til Færd
selssikkerheden skal være indrettede, og om Molorkoretojers Anmeldelse, Under
søgelse, Rgistrering m. m.;')

III, Bestemmelser vedrórende Fore ren.
15-1) De i denne Lov omhandlede Kdretojer maa kun fores af Personer, der hos 

Politimesteren har erhvervet Bevis for, at de har Ret til at fore saadanne Kcire- 
to je r ; dette Bevi=, som ska! indeholde et \ellignende Fotografi af den, for h\em 
det cr udsledl, skal Foreren altid have hos sig under Korselen og paa Forlangende 
forevise for Politiet.

Til nl erholde et sandant Bevis kræves, at vedkommende er fyldt 18 Aar. er en 
paalidelig og ædruelig Person, cr i Besiddelse af tilstrækkelig S>ns- og Horeevne

')  Nu Landsstyret.
2) j f r .  LI. Nr. 50 a f 12, Nov. 1952 og Bek. 321 at 29, Nov, 1930 og Æ ndringer a í 23. Dec. lí>5'?.
■) Jfr . Bek. 321 af 29. Novemher 1930 og Bek Nr. 85 q( 22. Marts 1933,
•*) Som ændret ved LI. Nr. 50 af 32. Nov. 1952.
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samL i ovrigt af den fornodne aandelige og legemlige Forliglied, og at han ved at 
underkaste sig en af Justitsministeren1) foreskreven Prove for dertil af Amtman
den1) over Færoerne beskikkede sagkyndige godtgor at være i Besiddelse af til
strækkelig Kiirefærdighed og fornodent Kendskab til Maskinen og dens Behand
ling, Færdselsreglerne samt til Motorlovens Bestemmelser.

Justitsministeren1) fastsætter de nærmere Regler for Proven-).
Udgiflen ved Proven afholdes af vedkommende med et af Justitsministeren!) fast

sat Belob.
Et Molorkoretbj maa aldrig fores eller forsoges fort af nogen, der er beruset 

eller saaledes paavirket af Spiritus, at han ikke har del fornodne Herredomme over 
sine Handlinger.

Forerbevis gælder i 5 Aar fra Udsledelsesdagen; dog kan det lil enhver Tid ta
ges tilbage, naar del oplyses, al den paugældende ikke længere fyldestgbr de foran 
foreskrevne Bclingelscr for al erholde Forerbevis. Ønskes Beviset fornyet efler Ud- 
Ibbel af de 5 Aar, maa den paagældende for Politimesteren godtgbre. at han sla- 
dig er ædruelig og paalidelig saml i Besiddelse af tilstrækkelig Syns- og Horeevne 
og i ovrigt den fornodne aandelige og legemlige Fbrlighed. Politimesteren bestem
mer, om vedkommende kan fritages for al aflægge ny Prove for den sagkyndige. 
Saadan Prove skal aflægges, naar vedkommende i det sidst forlobne Aar ikke 
jævnlig har fort Motorkoreloj.

16 Foreren er, for Korseien 'begynder, forpligtet til at overbevise sig om. at alle 
Apparater, særlig Slyre-, Bremse- og Signalapparaterne, cr i foreskreven Tilstand 
og virker godl.

17 Øvelseskurset for Personer, der uddanner sig til Forere, kan ined Motorvogn 
kun finde Sled, naar der paa Vognen ved Siden af Eleven findes en Ledsager, som 
har Forerbevis og mindst 1 Aars praktisk Øvelse i Korsel med Motorvogn, Led
sageren anses da for at være Forer af Vognen: \ed den i § 15, Stk. 2, ommeldle 
Prove anses dog Eleven for al være Forer.

Politimesteren bestemmer, hvilke særlige Sikkerhedsindretninger der skal findes 
paa Vogne, som benyttes Lil Øvelseskorsel.3)

Øvelseskbrsel med MoloTkoretojer kan finde Sled overalt, hvor Færdsel med 
Koretojer af den paagældende Art er tilladt, dog at Politiet, hvor Forholdene kræ
ver det, helt eller delvis kan forbyde Øvelseskorsel paa bestemte Cade- og V ej
strækninger,

IV. Om Korsel paa Gade, Vej eller l’la d s j)
18 Korsel med Motorkoretbjer er lilladl paa alle offentlige Gader og Veje, som 

ikke ved tydeligl Opslag er lukket, Naar en Kommune onsker al lukke en Gade eller 
Vej for Motorfærdsel, skal den dertil have Lagtingets1) Samtykke, I Andragendet 
til Laglinget skal nbjagtig angives Vejens Bredde saml Grunden, hvorfor Kommu
nen onsker at afspærre Gaden eller Vejen.

19 Korehasligheden maa ikke overstige 15 km i Thorshavn og Bygderne. Udenfor 
disse maa Lastvogne kore indtil 20 km og Personvogne indtil 30 km i Timen. 
Grænsen for Thorshavn og Bygderne med Hensyn til Kordiastigheden fastsættes 
af Politimesteren efter Indstilling af vedkommende Myndigheder.

Disse Haslígheder cr dog kun tilladt, naar Vejbanen er fri, og Terrænet frem
efter er let overskueligt. Er dette ikke Tilfældet, skal Hastigheden være saa me
get ringere, som behorig Hensyntagen lil Forholdene kræver, hvilkel ogsaa gælder, 
naar Vejbanens Tilstand paakræver del.

Med Hensyn til Strækninger, hvor Politiet anser del for fornodent, al Korsel 
foregaar med ringere Hastighed end i denne Paragraf litladt, kan det ved Op

! ) Nu Landsstyret.
Jfr . Bek. Nr. 321 a í 29. November 1930.

a) Jfr . Politibek. af 4, Juni 1947.
■>) Jfr , Politivedtægt af 19. Nov, 1923 g 25 o. fl. og Politivedtægt uf 3. Ju li Í931 §  18 o. dg.
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slogslavler paobydes, ut Hastigheden ikke maa overstige et nærmere angivet rin
gere Antal Kilometer i Timen,

For Overtrædelser af Korehastigheden idomines S lra í i Henhold til § 30.
20 Under Korselen skal der baade med Hensyn til den Hastighed, hvormed 

der kores, og i ovrigL udvises tilborlig Forsigtighed og tages fornodent Hensyn til 
den ovrige Færdsel, ligesom der bor anvendes al mulig Opmærksomhed og Omhu 
li! Formindskelse aF Faren for Passagerer og andre vejfarende.

21 Indhenter eller moder et Motorkoretoj korende, ridende eller andre vejfa
rende, skul Signalapparatet til Advarsel for disse benyttes i Tide og Koretojet 
holdes forsvarligt til Gadens eller Vejens henholdsvis venstre eller hojre Side. 
Giver den korende eller ridende Tegn til Foreren, eller viser Hesten eller 
Hestene Tegn til Ængstelse, skal Foreren standse Koretojet for at afvente, om der 
træffes Forsigtighedsforholdsregler, f. Eks, ved Afstigning eller Borlfcorsel til Siden. 
Foretages intet saadant, er Foreren berettiget til at kore videre. Under selve Forbi- 
korselen maa Signalapparatet ikke benyttes og Farten skal mindskes. Om onskes, 
skai Motorkorelojets Forer straks hjælpe lil med al fore Hesten eller Hestene forbi 
Koretojet.

1 Snekastninger og paa Vejstrækninger, der er af en saadan Beskaffenhed, al 
Omkorsel ikke uden Fare kan ske, er Motorvogne, naar de moder korende eller 
ridende, forpligtet til at kore saa langt tilbage, at Omkorsel fean finde Sted.

Korende, ridende og cyklende, som moder eller indhentes af et Motorkoretoj, 
skul straks, naar Signal gives, holde lil hojre og overlade Koretojet en farbar 
Strækning af Vejen.

22 Foreren skal, naar der kan være Fare for Sammenslod, i Tide give lydeligt 
Signal.

Ligeledes skal han give Signal ved Gade- eller Vejkrydsninger.
Brug af Signalet frilager ikke Foreren for Anvendelse af beborig Forsigtighed 

overfor undre vejfarende.
Signaleringen skal straks ophore, naar Heste derved bliver sky. Unyttig og hen

synslos Signalering er forbudt.
23 Sker der et l  held eller en Ulykke ved Sammenslod eller paa anden Maade, 

der kan sætte; i Forbindelse med Motorkoretojets Benyttelse, skal foreren slraks 
standse og, om fornodent, efler bedste Evne hjælpe de vedkommende uden Hensyn 
lil, om han har Skyld i del stedfundne. Han skal desuden paa Forlungende opgive 
Navn og Bopæl.

24 Foreren er forpligtet lil at slundse slruks, naar del paabydes af Politiet.
25 Forlader Foreren Koretojet, ?kal han sætte Maskineriet ud af Virksomhed og 

saa vidt muligt drage Omsorg for, at det ikke kan sættes i Gang af uvedkommende.
2tí Taksten for Korse! med Motorvogne, der soger Hyre paa offentlig Gade, 

Vej eller Plads eller paa derlil al Politiet anviste Holdepladser, fastsættes af det kom
munale Raad efler Forhandling med Politiet.
V. Om Erstatning og  Ansvarsforsikring.

27 Saufreml el Molorkórelbj fonolder Skade ved Pnakórsel, Sammenslod, Væb
ning eller andre lignende Korselsuheld eller ved en i Motor eller Beholdere op- 
staaet Eksplosion eller Brand, er den for Motorkbretojel ansvarlige forpligtet til 
at erstatte Skaden, medmindre det enten oplyses, at den skadelidende forsætlig har 
hidfort Skaden, eller det fremgaar af Omstændighederne, at denne ikke kunde være 
afværget ved den Aglpaagivendhed og Omhu, der udkræves ved Benyttelsen Mo- 
lorkórelojer saavel i Henseende tíl Driften som i Henseende tíl Materiellet. Op
lyses del, at den skadlidende ved Uagtsomhed har hidíort eller medvirkel lil Skaden, 
kan Erstatningen dog nedsættes eller endog helt bortfalde. Efter de samme Regler 
er den for Motorkbretojel ansvarlige forpligtet til at erstatte Skade, der bevirkes 
ved, al vejfarende Heste bliver sky for Motorkbretojel, saafreml del maa antage?, 
at Skaden ikke staar i Forbindelse med nogen særlig Skyhed hos Hestene.
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Skade paa Personer eller Gods, der befordres med Molorkorelojel, omfattes kun 
af Beslemmelserne i 1ste Stykke, naar Befordringen sker for Betaling.

Por anden Skade forvoldt ved Korsel med Molorkoretojer er den for Motorkore- 
tojet ansvarlige forpligtet lil at yde Eslatning, hvor dette folger af Lovgivnin
gens almindelige Regler.

Hvis der ved Sammenstod mellem Molorkoretojer paa begge Sider foreligger el 
Forhold, som efter Reglerne i nærværnde Paragrafs lsle Stykke begrunder Erstat
ningspligt, og Sammenstødet medforer Skade for nogen af Fðrerne eller de for 
Korelojernc ansvarlige eller endelig paa noget af Korelojerne under saadanne Om
stændigheder, at Paragraffens 7de Stykke finder Anvendelse, bestemmer Retlen under 
Hensyn til de foreliggende Omstændigheder, om og med hvor stort Belob Erstat
ning biir ydes fra en af Siderne.

I Tilfælde af Legemsbeskadigelse kan Erslalning kræves for Lidelse, Lyde og 
Vansir. Hvis den til Erslalning berettigede liclt eller delvis har mistet sin Arbejds
kraft, tilkommer der ham Erstatning for vedvarende Forringelse af Erhvervsevnen. 
Afgaar den skadelidende-ved Doden, som Folge af Ulykken, kan den, der har bekoslel 
Begravelsen, fordre Udgifterne hertil erslallet, for saa vidl de ikke overstiger, hvad 
der efter afdodes Forhold er passende; har nogen ved Dodsfaldet mistet en For
sorger, kan han kræve Erstatning for det Tab, han derved kan antages al lide.

Erstatningsansvaret paahviler den vmre sig E jer eller Bruger der benytter 
Motorkbretójet eller lader det benytte. Erstatningsansvaret paahviler tillige Foreren, 
saafremt Skaden skyldes Overtrædelse af nogen ham som saadan paahvilende For
pligtelse.

Den Lil Erstatning berettigede kan for Erstatningen med paalobende Omkost
ninger holde sig til Molorkorelojel, saafremt Erslalningsansiar paahviler den, som 
ejede Koretojet, da Skaden indtraf, eller den, der da var retmæssig Bruger deraf. 
Denne Hæftelse gaar forud for anden pau Koretojet h\ ilende Gæld, men efter den 
i § 32 omhandlede Afgift.

281) Enhver E jer af el Molorkoretcij skal i el af Stalen anerkendt Ansvarsfor- 
sikríngsselskab tegne og holde i Krafl en Forsikring for Motorcykler 
og Motorvogne slor 10.000 Kr. til hel eller delvis Dækning af elhverl Erstatnings
krav. som i Medfor af § 27 kan gores gældende mod den, der var ansvarlig for 
Kiirctbjcl, da Skaden indtraf.

For Molorvogne, der erhvensmæssigt benylies lil Befordring af Personer, skal 
Forsikringssummen dog mindst andrage 5000 Kr. for hver Passager, som Vognen 
er indrellet lil al befordre.

Molorkoretojer, der er indregistrerede som tilhorende danske Statsmyndigheder 
eller Statsinstitutioner og kommunale Institutioner, er undtagne fra Forsikringsplig- 
ten.

Justitsministeren-) fastsæller de nærmere Regler for Forsikringspligtens Gen- 
nemforelse samt for Anerkendelse af Forsikringsselskaber.

Præmier, som en forsikringsplígtig E jer af el Motorkoretoj er el anerkendl Ansvars- 
forsikringsselskab skyldig, kan i Mangel af reltidig Belaling inddrhes ved Udpantning, 
ringsselskab skyldig, kan i Mangel af retlidig Betaling inddrives ved Udpantning. 
I Tilfælde af Forsikringstagerens Konkurs ligestilles Fordringen paa de forfaldne 
Præmier med de í Konkursloven af 25. Marts 1872 § 33 Ar. 2, jfr . Anordning 
Nr. 72 uf 2. Maj 1902 om den Skikkel=e hvori Konkurslo\en skal være gældende 
for Færoerne, omhandlede Fordringer. Saafremt Forsikringen er legnet for et 
slorre Belob end det pliglige. gælder disse Hegler for hele Præmien.

Forsikringsselskabel har Regres mod Forsikringslageren, saafreml denne ved 
Forsæt eller grov l ’aglsomhed har forvoldt Skaden, For Regreskravet hæfler Mo-

i)  J fr . LI. Nr. 50 af 12. Nov. 1952 oit Bek Nr, 321 oí 29. Nov 1930.
s) N « Landsstyre!,
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torkbrelojel efter Reglerne i § 27, Slk. 7, dog ut den i bemeldte Slk. omhandlede 
Hæftelse gaar forud.

20 Hvis der rejses Tiltale for nogen skadeforvoldende Lovovertrædelse, der i Hen
hold til § 27 kan medfðre Erstatningsansvar, skal der gives den eller de skade
lidte Lejlighed til at paastaa Erstatning. Hvis der ikke opnaas Forlig om Erstat
ningen, skal Erstutnirigspaastandene paakendes under Sagen, selv om Straf ikke 
paalægge* Tiltalte, jfr . dog Slk. 7. Saadan Paakendelse kan ske for etler efter Af- 
gorelsen af Sporgsnmalet om Siraf.

Det Forsikringsselskab, i hvilket der er tegnet Ansvarsforsikring for det uí T il
talte benyttede Molorkoretoj, samt, for saa vidt Erstatningsansvaret í Henhold lil 
§ 27, Stk. 6, paahviler en anden end Tiltalte, tillige denne anden skal med Varse! 
efler Retsplejelovens § 174, jfr . Lov Nr. 164 af 4. Juni 1924,*) som til Vidner i 
Straffesager lilsiges til ethvert Retsmode (jfr . dog Retsplejelovens § 166). De er 
berettigede til —  eventuelt efter al Retten har givet dem Tilladelse til udenretlig at 
gore sig bekendt med det i Sa^en fremkomne —  efter derom lil Retsbogen fremsat 
Begæring at indtræde i Sagen, og de bliver da for Erstatningsspórgsmaalets Ved
kommende at betragte som Parter. Dersom de ikke indtræder som Porter, er saavel 
en forligsmæssig som en domsmæssig Afgórelse af ErsLatningssporgsmaalel bindende 
for dem.

Naur Erstatningsspórgsrnaalet paakendes under Sagen, kan Rellen i Overens
stemmelse med Reglerne i Relsplejelovens Kapitel 30, jfr. Lov Nr, 164 af !■. Juni 
1 9 2 1,!) paalægge Retlergangsboder og Sagsomkostninger.

Paaankes en Straffesag, under hvilken Erstatningsspórgsmaaiet er blevet paa
kendt, skal enhver, der for Erstatningsspórgsmaalets Vedkommende har været Purt
i den indankede Sag, huve Meddelese om Anken og Lejlighed til at udtale sig for 
den overordnede Ret. Den, der i Medfor aí Stk. 2  er indtraadL som Part i den ind
ankede Sag, har en tilsvarende Adgang til ul indtræde som Part i Ankesagen,

Den i Retsplejelovens § 996, jfr . Lov Nr. 161 af 1. Juni 1921,1) omhandlede 
Adgang til at anke i den borgerlige Retsplejes Former «taar aaben for enhver, der, 
for saa vidt angaar Erstatningsspórgsrnaalet, har været Part i Sugen.

I Henseende til Anke er en i Medfor af Stk. 1 sket særskilt Paukendelse af 
Straffe- og Erstalningspaastunden al belragte som en selvstændig Dom.

F særlige Tilfælde, hvor Erstatningskravet angaar materiel Skade og er af ind
viklet Bekaffenhed, kan Retten, efter at Forlig forgæves er provct, nægte Kravets 
Forfolgning under Straffesagen.

Retsplejeloven § 995, sidste Stykke, jfr . Lov Nr. 164 af 1. Juni 1 9 2 11), finder 
ikke Anvendelse i de her omhandlede Sager,

VI. Om Stral og Frakendelse a f ForerreUen.
30 Overtrædelse af denne Lov eller de i Medfor af samme givne Bestemmelser 

slraffes, for saa vidt hiijere Straf ikke er forskyldt i Medfor af den civrige Lov
givning, med Boder indtil 3000 Kr. eller under skærpende Omstændigheder med 
Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 25) .2 ) Ved Fastsættelsen af Bodernes 
Storrelse bliver særligt ut tage Hensyn til den skyldiges Formueforhold.

Uberettiget Anvendelse af Kendingsmærker pau de af denne Lov omfattede Kore 
tójer saavel som Efterligning eller uberettiget Anbringelse af Politiets Tjeneste 
stempel paa disse straffes efter forunslaaende Regler.

Sagerne behandles som Politisager. Boderne tilfalder Amlstalligkussen. Nedlæg
ges der af Anklagemyndigheden Pausland om tdómmelse af Fængselsstraf eller om 
Frakendelse af Retten til at være eller blive Forer, jfr, § d l, skal der paa Tiltalte- 
Forlangende beskikkes ham et Forsvar.

31 Har en Forer af el Motorkoreloj under Korselen været beruset, skal Rellen 
til at være eller, saafremt han ikke var berettiget til al fore Motorkoreloj, Retten

t)  Nu Lov Nr. 174 af 11. Muj 1935.
a)  Nu Len Nr. 127 nf IS. Apr. 1930 § 7.
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til at blive Fiirer ved Dom frakendes hum enten íor el bestemt Tidsrum, dog ikke 
under 6 Maaneder, eller for bestandig, Saadan Frakendelse af Retten til at være 
eller blive Forer kan ogsaa ske, naar en Forer uden dog at have været 'beruset tin
der Korselen har været saaledes paavirket af Spiritus at han ikke har haft det for
nodne Herredomme over sine Handlinger, naar han har gjort sig skyldig i særlig 
uforsvarlig Korsel, eller naar han efter ved Dom at være fundet skyldig i grovere 
Overtrædelse at de ham som Forer paahvilende Forpligtelser paa ny findes skyl
dig i saadan Overtrædelse, begaaet mindre end I  Aar efter forrige Overtrædelse.

Er Retten til at være elier blive Forer i Henhold til denne eller nogen tidligere 
Lov frakendt nogen for længere Tid end 3 Aar, kan Justitsministeren,1) naar der 
er forlobet 3 Aar eíter den endelige Doms Afsigelse, og naar ganske særlige Om
stændigheder foreligger, og vedkommende ikke tidligere har været frakendt Ret
ten til at være Forer, tillade ham paa ny at blive Fiirer.

Sager, i hvilke der af Anklagemyndigheden nedlægges Paasland om Fraken
delse af Rellen lil at være eller blive Porer, kan alene afgores ved Dom. Denne Virk
ning standses ikke ved Anke eller Kære.

Skonner Politiet, at Betingelserne for al frakende en Person Retten til at være 
Forer foreligger, kan det midlertidigt fratage ham denne Ret, dog at vedkommende 
Dommer, inden Sporgsmaalet endeligt afgores ved Dommen, atter kan ophæve den 
af Politiel trufne Bestemmelse.

Den, der i Henhold til § 15 eller nærværende Paragraf midlertidigt eller ende
ligt har mistet Retten til at fore Molorkoretoj, skal aflevere sil Forerbevis til Po
litiel, Om enhver saadan Fortabelse skal der straks lilstilles de lokale Blade Med
delelse.

VII. Om A/gift a j M otorkórelojer.
322} Der svares en aarlig Afgift;

a) af Lastvogne og Omnibusser med Egenvægt af indtil 1850 kg 25 Kr. pr. skatte
pligtig HK.,

b) af Lastvogne og Omnibusser med Egenvægt over 1850 kg 30 Kr. pr. skatte
pligtig HK.,

c) af andre Personvogne lil offenllig Befordring end Omnibusser 50 Kr. pr. skatte
pligtig H.K.,

d) af Personvogne til Privatkorsc! og Varevogne 60 Kr. pr. skattepligtig H.K, og
e) af Motorcykler og Paahærtgsvogne 60 Kr. pr. 100 kg Egenvægt,

Laglinget er berelligel til efler Indstilling íra den eller de paagældende kommu
nale Styrelser al nedsætte Afgiften for Korelojer, der udelukkende benyttes paa 
bestemte Vejstrækninger, indtil det halve.

Afgiften, der lil falder Færoernes Vejfond, forfalder kvartalsvis forud, Saafremt 
et Motorkoreloj eller en Paahængsvogn ikke Buskes benyllel i en Afgiftsperiode, 
bortfalder Afgiften for denne, saafremt Anmeldelse derom er sket til Pol i li mesteren 
inden vedkommende Kvartals Begyndelse,

Endvidere er Korelojer, der er indregistreret som tilhbrcndc Statsinstitutioner, 
Brand- og Politi\æsen, saml Korelojer, der udelukkende benyltes til Sygetransporl. 
frilaget for Afgift.

Afgiften paahviler Ejeren af Molorkorelojel eller den Person, der har Brugsret
ten. Amtskommunen er berelligel lil med Panleret frem for al anden Gu:ld al soge 
Fyldeslgorelse for de skyldige Afgiflsbelob med puatobcnde Omkostninger i Mo
lorkorelojel.

Justitsministeren1) fastsætter de nærmere Regler for Beregning af Molorkóre- 
tojets Heslekruft og for Konstatering uf dels Egenvægt og Vægt med fuld Lnsl 
samt for Betaling af Afgifteii.:*)

>) Nu Landsstyret.
-) Som ændret ved Lm Nr. 93 aí IS. Marts 1939 og midl. Best. Nr. 39 a í 23, Dec. 1947. J ír .

LI. Nr, 21 af 16, M arls 1951 om Aígift pon Molorkoretojer,
* )  J fr . Bek. for Færoerne (Nr. 321) »f 29. November 1930.
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VIH. Lavens Ikrafttræden.
33 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1930. Somlidig ophæves Lov for Fær

oerne Nr; 123 aí 28. Marls 1923 om Motorkoreíojer m. m. De i Henhold til Lo
ven aí 28. Marts 1923 udfærdigede Bekendtgørelser m. m. vedbliver ut være gæl
dende, for saa vidt de ikke strider mod nærværende Lov.1)

27. Marts L. M. SK R. A’NG, BETINGELSERN E FOR UDSTYKNING, hvori 
Ministeriet i Anledning af en af Amtet indsendt Sag om Approbation paa en nær
mere betegnet Udstykning af en i Thorshavn beliggende Ejendom med Hensyn til 
Sporgsmaalel om, hvilke Betingelser Amtet efter Ministeriets Formening er beret
tiget til ved Godkendelsen al stille med Hensyn til Adgangen til den i Udstyknings- 
dokumenterne som Nr, 1 betegnede Parcel, der kun, saa længe den ejes aí samme 
Ejer som de lilgrænsede Matrikul-Numre 'har Adgang til offentlig Vej, udtaler, al 
tnan i Ministeriet 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 sórget for Adgang til offentlig Vej, 
for efter Omstændighederne at være behorig opfyldt, naar det i Udstykningsdoku- 
menterne er oplyst, al en Parcel, hvortil det ikke ved Udstykning er udlagl Vej, 
ska! forenes med tilgrænsende Jorder, og al man i Overensstemmelse hermed ikke 
kan lilroade, al Amtet i den foreliggende Sag knytter særlige Betingelser til Appro
bationen. Ministeriel tilfojer dog, at Amtet, hvis det anses for nodvendigt efter 
Ministeriets Formening maa være berelligel til al forlange, at Parcel . . . . . .  af Malr.
Nr. ......... ikal sammenlægges med Malr. Nr...........sammesteds, under Iagttagelse
af Reglerne i § 4 i  Lov Nr. 85 af 31. Marls 1928.

1, April SK R. FRA DIREKTIONEN FOR VEMMETOFTE ADELIGE JOM 
FRUKLOSTER angaaende, al der, saa længe Færoerne u d g iir  en Del af Danmark, 
inteL skðnnes ut være lil Hinder ío r , al færbske Born vil kunne komme i Betragt
ning ved  Uddeling uf den Undersloltelse, der ír a  Stiftelsen Vemmetofte Kloster ydes 
Lil íorældrelose Biirn.

1, April —  SØFARTSM. SKR. ANG. BEDSTEMÆ ND. — skal man un
der Henvisning til Bestemmelserne i § 24, sidsle Slykke, i Lov om Sonæring af 28. 
Februur 1916 med senere Ændringer, anmode Amlet om at ville foranledige Sys- 
selmændenes Opmærksomhed henledl paa, at for saa vidl der om Bord i Kut
tere ansættes Bedstemænd udover det i Sonæringsloven fastsatte Antal, skal ved
kommende i Henhold til den nævnle Bestemmelse være i Besiddelse af Sonærings* 
bevis af mindst samme Grad som anordnet íor den laveste af de for Kulleren ved 
Loven foreskrevne Bedslemænd.

15. April BORGERLIG STRAFFELOV (NR. 126)
1162) Den, som hindrer Foretagelsen af Valg til Rigsdagen, Færoernes Lagtíng 

eller til kommunale eller andre offentlige Raad eller M yndigheder eller gðr For- 
sog herpaa, eller som forvandsker Valgs Udfald, eller umuliggor Opgorelsen, straf
fes med Fængsel indtil 6 Aar. — -------

1373) Den, som soger at forhindre Afholdelsen af lovlig offentlig Sammenkomst, 
straffes med Botle eller Hæfte eller under skærpende Omstændigheder, særlig naar 
Handlingen har været forbundet med voldsom eller truende Adfærd, med Fæng
sel indtil 2 Aar.

Paa samme Maade straffes den, der ved Larm eller Uorden forstyrrer offentlig 
Samling af Rigsdagens Ting, Færoernes Lagting, kommunale eller undre offentlige 
R a a d .-------- —

S) J fr .  Bek. Nr. 321 af 29. Nov. 1930.
-)  Som uffaltet ved Lov Nr. 225 af 7, Juni 1952. 
a)  Som affattet ved Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939.
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15. April LOV (NR. 127) OM IKRAFTTRÆ DEN AF BORGERLIG STRAFFE 
LOV M. M.

2 Fra samme Tidspunkt [fra Straffelovens Ikrafttræden] ophæves ----------- Lov
for Færoerne Nr. 260 af 6, Maj 1921 om Bogforing m. v. § 7, sidste Stykke,

3 Endvidere ophæves Christian den Femtes Norske Lov, 5te Bog, 2dct 
Kap., Art 7 5 . --------------Lov af 29. December 1857 om Grindefangsten paa Fær
oerne §§ 3, 4  og 5 . -------------Lov for Færoerne Nr. 68 af 1. April 1922 ang. Spræng
stoffer § 1 0 . -------- —  Anordn. Nr. 110 af 1. Marts 1919, hvorved Lov om Værn
for Dyr af 17, Maj 1916 sættes i Kraft paa Færoerne, § 1 . ------------- Lov Nr. 260
af 6. Maj 1921 for Færoerne om Bogforing m. v, § 8, 3die S ty k k e .------------- Lov
Nr. 111 af 30. Maj 1927 om Telefoner paa Færoerne § 14, 2det S ty k k e .-------------

15. April Lov (NR. 129) OM FO R SIK RIN G SA FTA LER.-------------
133 Fra denne Lovs Ikrafttræden ophæves —  —- —  for Færoernes Vedkom 

men de Anordning Nr. 72 af 2, Maj 1902 [§ 27 i Konkursloven] Anord
ning Nr. 203 af 4. November 1892 -------------[Solovens §§ 230 266].

15. April -  LOV (NR. 165) OM ÆNDRING I FATTIGLOVEN. (Indfojet i 
Fattigloven aí 10, April 1895, I  Jð).

26. April BESTEM M ELSE FOR OPLÆGNING AF GODS I STYKGODS 
PAKHUSET OG PAA DE HAVNEN TILHØRENDE PLADSER OG BROER VED 
THORSHAVN HAVN.

1 Forinden Oplægning af Varer eller Materialer sker paa Havnen? Grund, maa 
Anmeldelse gives til Havnemesteren, som anviser Oplagspladsen og træffer nær
mere Bestemmelse om Maaden for dens Benyttelse,

2 I ethvert Tilfælde skul del opgives for Havnemesteren, for hvis Regning God
set oplægges. Saadan Opgivelse skal. om det forlanges, ske skriftlig af vedkommende 
E jer. eller saafremt Godset oplægges for en udenfor Thorshavn Kommune boende, 
aí en i denne bosat Mand, som indestoar for Pladslejens Betaling og for Oplags 
pladsens forsvarlige Brug overensstemmende med Havnemesterens Anvisninger. Ved 
Anmeldelse af Gods bestemt til Indladning maa samtidig opgives, hvilket Fartoj 
Godset skal indlades í.

3 Det oplagte Gods, som henligger for vedkommendes egen Risiko, maa ikke 
uden Havnemesterens Samlykke borttages fra den anvisle Oplagsplads, forend den 
paalbbne Pladsleje er belalt. Saafremt det forlanges, skal det henlagle bortskaffes 
eller flyttes hen til et andet anvist Sted inden en aí Havnemesteren fastsat Frist, 
Efterkommes ikke el i denne Henseende givet Tilhold, eller henlægges Godset paa 
Havnens Arealer uden Tilladelse, er Havnemesteren berettiget til at lade det hen- 
lagte fjærne paa vedkommende Ejers eller Kommissionærs Bekostning.

4 Naar en Oplagsplads ikke paa angiven Maade lages i Brug senest den forste 
Sbgnedag efter at være anvist vedkommende, kan Havnemesíeren disponere over 
Pladsen til Brug for andre.

5 I Pladsleje betales pr. Dógn pr, m- folgende Afgifter: 1) for Plads i Styk- 
godspakhusel 10 Øre, 2) for Plads paa Anlægsbroen langs Molen og paa Havne
arealet bag Kajanlæggel å Øre, 3) for Plads paa de ovrige Havnen tilhorende 
Arealer og Korekajer langs Østre og Vestre Vaag herunder »Kongebroen«, »Efíer- 
sbes Bro« og Landingsbroen i »lilla Bakkat for hvert af de íórste 7 Dbgn 15 Øre, 
og for hverl efterfølgende Dógn 30 Øre. For Oplægning eller Vaskning af Fisk 
(paa »Effersoes Broa) gælder disse Takster ikke, men Havneudvalget tager Be
stemmelse i hvert enkelt Tilfælde for saadan Afbenyttelse. Angaaende Anbringelse 
paa Broen ved Østre og Vestre Vaag aí Baude, for hvilke foranslaaende Takster
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ikke gælder, har vedkommende ut relte sig efter Havnemesterens Anvisning. Paa 
de under 1) og 2) nævnte Pladser henligger Varer og Materialer frit íor det fórste 
Diign (Son -og Helligdage exel,), efter at Oplosningen aí del paagældende Parti 
Gods er fuldfort, eller inden Indladningen er paabegyndt, forudsat Oplosningen el
ler Indladningen efter Havnemesterens Skon fremmes tilborlig hurtigt. For Gods, 
oplagt efler Oplosning paa disse Pladser, vil Opmaaling af den benyttede Plads 
efler Forlobel af ovennævnte Diign blive foretiaget af Haviiemesteren, og Plads
lejen heregnes da i Henhold til denne Opmaaling for samtlige efterfølgende Dage, 
indtil hele det paagældende Parli Gods er borttaget, og Anmeldelse derom er sket 
til Haviiemesteren. For Gods oplagt ejlcr  Oplosning d ier  inden Indladning paa de 
under 3) nævnte Pladser betales Pladsleje fru Oplægningsdagen, og Opmaaling fore
lages i Overensstemmelse hermed straks efter, at Oplægningen har fundet Sled. For 
Gods, oplagt til Indladning, vil Opmaaling af den benyttede Plads altid blive fore
taget Oplægningsdagen, og Pladslejen beregnes da efter denne Opmaaling for samt
lige Diign, der hengaar, til Indladningen er paabegyndt; for Gods, oplagt paa de 
under 1) og 2) nævnte Pladser dog efter at del Diign, i hvilket Godset ifolge for* 
anstaaende henligger frit, er fradraget. 1 Tilfælde af delvis Borttagelse af et Parti 
Cods eíter Formindskelse paa anden Maode aí det benytlede Areals Storrelse, vil 
Pladslejen derefter blive beregnet i Henhold til ny Opmaaling, saafremt Begæring 
om en saadan rettes til Havnemesteren samme Dag, den cinskes udfort, og den ind
til da paulobne Pladsleje samtidig betales. Hyppigere end med en Uges Mellem
rum vil Opmaaling paany vedrorende et Parti Gods dog ikke blive foretaget. 
Fra denne sidste Bestemmelse kan der dog efter nærmere Aftale ske Afvigelser 
for de under 3) nævnte Pladsers Vedkommende, saaledes at ny Opmaaling kan fore
tages ofiere, dog ikke hyppigere end med 3 Dages Mellemrum. Saafremt en Plads 
eíter hel eller delvis Borttagelse aí et Parti Gods, straks alter af samme E jer eller 
Kommissionær belægges med Gods tilhorende et andet ParliT vil Bestemmelsen 
om eet Dogn Lejefrihed ikke kunne bringes i Anvendelse paa delte nye Parti. 
Af Cods, som oplægges paa Havnens Grund uden umiddelburl forinden al være 
oplosset fra Fartojer i Havnen, eller uden, at Hensigten er Indladning, saasnarl 
paagældende Fartoj ankommer, betales Pladsleje fru Oplægningsdagen. Pladserne 
skal efter endt Benyttelse afleveres i fuldstændig ryddeliggjort Stand.

0 Pladsleje indbetales lil Havnemesteren. Havneudvalget forbeholder sig at kunne 
fordre Sikkerhed stillet for Lejens Betaling forinden Godsets Borttagelse og even
tuelt at kunne gore sig betalt i det oplagte Gods íor paaldben Pladsleje for samme.

1 Tidligere Bestemmelser om Pladsleje ophæves.

1. Juli -  JU STITSM . SKR. ANG, STATENS ANDEL 1 UDGIFTERNE IFLG. 
LOV 17, MARTS 1922. Efter at Justitsministeriet i Skrivelse uf 16. Januur 1930 
havde udbedt sig en Indstilling fru Amtet om, hvorvidt Udbetalingen af den Sla- 
len paahvilende Andel af de af Færoernes Amtsrepartilionsfond udrede Udgif
ter til Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme i Henhold til færosk Epidemilov 
a f 17. Marts 1922 vil kunne omordnes,, saaledes al Refusionen fra Statskassen 
finder Sted ved hvert Kvartals Udlob i Henhold til kvarlalsmæssige Opgorelser, 
har Amlet i Skrivelse af 7. Marts 1930, jfr , Skr, af 10. Juni 1930 indstillet, a t  
del paalægges Polilimestereni) paa Færoerne fremtidig at indsende Kvarlalsopgó- 
relser inden en Maaned, efter al Lagtingsrevisor har tilbagesendt de fornodne Bi
lag íor de paagaddende Maaneder, og a t Bilagene efter endt Revision i Finans
ministeriet forsynes med el Kontrolstempel og derefter tilbagesendes til Opbeva
ring ved Amlsreparlitionsfondens Regnskab. Foranlediget heraf skal man efler sled- 
íunden Brevveksling med Finansministeriet meddele, at Jusitsmintsleriet herved god
kender den af Amtet foreslaaede Ordning.

1) Nu Oppeborselskonloret.
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21. Juli —  REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF THORSHAVN HAVN.1)
1 Havnens Anliggender styres a í  Thorshavn Byraad under Tilsyn af Justitsmini

steriet, Havnetis Indtægter og Udgifter skal holdes adskilt fra Kommunens alminde
lige Kasser, og dens Midler kan kun anvendes til Bedste for Havnen selv.

2 Den umiddelbare Forvaltning af og Tilsyn med Havnen overdrages til et af 
Byraadet for 1 Aar ad Gangen valgt Havneudvalg bestaaende af 5 Medlemmer, af 
hvilke mindst de tre skal være Medlemmer aí Byraadet. Udvalget sorger for de i 
Havnen værende Anlægs Vedligeholdelse og Forbedring, foranlediger de Arbejder 
udfort, som lil delte Øjemed ska! forelages saml forer Tilsyn med Havnens Byg
ninger og ovrige Ejendele. Endvidere foreslaar UdvalgeL paa Byraadels Vegne 
Havnens Kasse- og Regnskabsvæsen, alt overensstemmende med de i delte Regle
ment givne nærmere Regler. Havneudvalget skal fore en Forhandlingsprotokol, der 
efter hvert Mode underskrives af samtlige tilstedeværende Medlemmer.

3 Ved Havnen ansættes af Byraadet etter Indslilling af Havneudvalget eti Havne
mester med en aarlig Li>n af 4200 Kr. stigende hvert 3. Aur med 375 Kr. til 5700 
K r., og en Havnebetjent2) med en aarlig Lon af 3000 Kr. stigende hverl 3. Aor 
roed 375 Kr. til 4500 K r. Havnemesleren forer det daglige Tilsyn med Havnen og 
paaser Overholdelsen af Ordenen i denne i Overensstemmelse med det derom udfær
digede, af Justitsministeriet godkendLe Reglement. Hun fiirer Fortegnelsen over det 
Havnen tilhorende Materiel og Inventarium (se § 15) og sorger for, at del opbe
vares forsvarligt. Han har Opsyn med Havnens Personale samt med det til Vedligehol
delse og Nyarbejder anlagne, daglonnede Mandskab og dellager selv i Arbejdet, 
idet han relter sig efter Havneudvalgets Ordrer. Iovrigt kan der af Havneudvalget 
udfærdiges nærmere Reglement og Instruks for hans Virksomhed.

4 Byraadet hnr Pligt ti) at meddele enhver Oplysning om Havnen vedrorende 
Forhold, der maatte blive det afkrævet af Justitsministeriet eller den, der paa delles 
Vegne forer Tilsyn med Havnen.

5 Havnens Regnskabsaar er Kalenderaaret. Inden den 1. Oktober har Havneud
valget at forelægge Byraadet eL Overslag over Havnens Indtægler og Udgiíler i 
del kommende Aar, affattet overensstemmende med det vedfojede Skema. Efter 
at være gennempaaet og endelig vedtaget af Byraadet og efter at have været frem- 
!agi ti! offentligt Eftersyn i I I  Doge sammen med Kommunens ovrige Budget, jfr . 
Lov om Byen Thorshavns kommunale Slyrelse af 27. Maj 1908 § 29, indseude> 
Overslagel inden 1. December i 3 Eksemplarer gennem Amlet til Justitsminisleriet, 
ledsaget af de nodvendige Forkluringer om de enkelte lndlægts- og Udgiflsposler 
og bilagt med en Berelning om, hvilke Arbejder der er udfort i det lobende Aar.

6 Agtes noget storre Arbejde udfort i Havnen, eller i det hele nogen Foranstalt
ning truffet, til hvis Gennemforelse Samtykke fra Juslilsministeriet kræves, har 
Byraadet herom gennem Amtel at gore særlig Indslilling til Ministeriel. Delle 
maa saavidt muligt ske saa betimeligt, at Ministeriets Samtykke kan foreligge, for
inden Overslagets Indsendelse. De Indstillingen ledsagende Planer, Overslag og B e
regninger skal indsendes i 3 Eksemplarer.

7 Skulde JuslitsminisLeriet fordre andre eller flere Arbejder udfort end de i 
Overslaget paaregnede og i Henhold hertil begære dette omarbejdet, har Byraa 
det at indsende det nye Overslag inden en Maaned efler, at Ministeriets Beslut
ning er blevet det meddelt.

8 Skulde del i Aarets Lob vise sig nodvendigt al udfore Arbejder i Havnen, 
der ikke er paaregnede i Overslagel, eller al overskride de ved delte bevil
gede Summer, har Havneudvalgel t betimelig Tid herom at gore Indstilling til 
Byraadet. Bifnlder da dette Havneudvalgets Forslag, har det uopholdelig al soge 
Ministeriets Samtykke erhvervet til ul fravige Overslaget. Forinden dette er skel.

! )  kom m u n ale A nliggender er nu overtagne som Sairunliggem le, m edens »Havne« ikke c r  
overlagel.

a)  [fo lg e Æ nd rin ger a f 12. M uj 1934 og 2 ! .  A pr. 1946 er der nu ansat 4 H avnelm ljentc 
Hav nem esterens G rundlim  e r  nu fø rliiije l til 4#00 K r. og Slu ilon  til 6200 K r ;
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maa det paagældende Arbejde ikke udfores, eller Merudgiften finde Sled, medmindre 
Arbejdeis Udforelse skulde være paatrængende nodvendigt, idel det da kan paa
begyndes, naar Byraadet har give! sit Samlykke derlil, men der bliver da straks 
al gfire Indberetning lil Ministeriel.

9 Samllige Arbejder ved Havnen, herfra dog undtaget saadanne Arbejder, som 
Havnen lader udfore uden Antagelse af Entrepren o rer, bliver al bortlicitere. Leve
rance ti) en Udgift af over 500 Kr. vil ligeledes være al borllidtere, Afvigelser 
herfra maa kun finde Sled med Byraadels Samtykke, dette bliver al afgive skrift
ligt og vedlægges Havneregnskabel. AT Havnens Materialbeholdnirig lages del For
nodne lil Smaarepuralioner, for saa vidt del haves.

10 Byraadet er ansvarligt for de Kapitaler, Værdipapirer og andre Ejendomme, 
der tilhorer Havnen.

11 Byraudet fasisa:lter efler Havneudvalgets Indstilling Taksler for de Afgif- 
ler, der skal erlægges for Benyttelsen af Havnen tilhorende Pladser, Redskaber m. m. 
Disse Takster skal være opslaaede paa el passende Sled, hvor enhver kan have 
Lejlighed lil at gore sig bekendt med samme. Genparter af disse Takster bliver at 
vedlægge Havneregnskabet.

12 De af Justitsministeriet1) approberede Skibs- og Vareafgifter opkræves lige
som de i § 11 ommeldte Afgifter af Havnemeslcren eller en anden dertil af Byraadet 
efler Indstilling af Havneudvalget valgt Person. Afgifterne indfores af Opkræveren 
i en dertil af Havneudvalgel autoriseret Protokol indrettet efter Kolonnesystemet, 
hvori de forskellige Afgifler specificeres efler deres Art. Maanedlige af Havneud
valget bekræftede Afskrifter af nævnte Protokol afleveres tilligemed alle dertil horende 
Bilag samt oppebaarne Belób lit Byraadel inden den 10. i den pu-afdlgende Maaned. 
For Afskrifterne saavelsom for de af Opkræveren oppebaarne Belob kvitteres i 
nævnle Protokol. For saa vidl Opkræveren bemyndiges til al afholde Udgifter, fores 
disse i den ovennævnte Prolokot, der da indrettes i Overensstemmelse hermed. Det 
paahviler Havneudvulgl al paase, al der vedlægges Protokollen de lil Vareafgiftens 
Beregning nodvendige Skíbspapirer.

13 2) De Havnen tilhorende Pengeeffekler og vigtige Dokumenler opbevares i By- 
ruadels Pengeskab eller i en Bankbox. Til Bestridelse af de lobende Udgifler og Ind
lægler oprettes en Checkkonto i en Bank eller Sparekasse, hvorpau Opkræveren kan 
trække Belob af indlil 1000 Kr. eller ved Medunderskrift af Havneudvalgels For
mand eller ftæstformand slorre Belob.

Opkræveren maa ikke ligge inde med slorre kontant Beholdning end 1000 Kr.
Indestaaende paa Checkkonto maa ikke overskride 20.000 Kr.
14 Havnens Indlægler, som ikke er nodvendige lil Bestridelse af lobende Ud

gifter, anbringes uf Byraadet lil Forrentning pua behorig Maade. Den Del af Hav
nens opsparede Kapital, som det ikke kan anses nodvendigt al have anbragt saaledes, 
al den hurtigt kan haves lil Raadighed, bliver at fruglbargore overensstemmende 
med de Regler, der gælder om Udlaan af Midter, der slaar under offentligt Tiísyn, 
medmindre Justitsministeriet maatle give sil Samtykke til, at de anbringes paa anden 
Maade, Samtlige Havnen tilhorende Aktiver bliver at forsyne med Paategning 
om, at de ikke uden Byraadels Samtykke maa kvitteres, afhændes eller pantsætles. 
Intet Belob maa tages li) Indtægt for Havnekassen etler udbelales af denne uden 
efter en af Havneudvalgel udfærdigel Indtægts- eller Udgiftsordre. For de i § 12 
omlalle Indtægter gælder maanedlige Udskrifter af den af Havneudvalgel revi
derede Protokol som lndlægtsordrer,

15 Havnens Regnskab fores af Byraadel i en af Havneudvalget auloriserel Kasse- 
og Uegnskabsprotokol ,hvori alle Havnekassens Indtægter beregnes li! Indtægt, straks 
naar dc indkommer, og alle Udbetalinger lil Udgift, naar de mod behorige Bevis
ligheder udbetales aT Havnekassen. Saavel Indtægts- som Udgiftsposterne bilægges

*) Nu Landsstyret.
-) Snm ipm lrrt ved Bek. nf 1, Fclir, 19S3.
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med behorige Indtægts- og Udgiílsordrer. Regnskabet íores særskilt íor Indtægt 
og Udgift efter Kolonnesystemel. Endvidere fores aí Byraadet en af Havneudvalget 
autoriseret Hovedbog med Indtægts- og Udgiftskonti, svarende til det aarlige Over
slag, saaledes at der kan fores Tilsyn med, at Bevillingerne paa de enkelte Konli 
ikke overskrides; heri noteres samtlige Ind* og Udbetalinger, Over de Havnen 
tilhorende Inventariegenstande samt Materialer og Redskaber bliver der ligeledes 
al fore Fortegnelse i en dertil af Havneudvalget autoriseret Protokol. Den skal ind
rettes saaledes, at Afgang og Tilgang tydelig kan ses af samme. Ved Aarets Ud 
gang afsluttes den, og de i Behold værende Genstande m, m. overfares lil næste 
Aars Regnskab, En Genpart bilægges Havnens Regnskab.

16 Regnskab over Havnens Indtægter og Udgifter, der skal være nojagtigt ordnet 
efter de paa Havnens Overslag for det paagældende Aar opforle Konli, og Inven- 
tarieregnskabet, der aflægges efter vedfðjede Skema, affattes inden den i § 17 
fastsatte Tid. De udfærdigede Indtægts og Udgiftsordrer vedlægges Regnskabet.

17 Regnskaberne bliver inden April Maaneds Udgang af Havneudvalget at lil 
stille Byraadet ledsaget af en Status pr. 31. December over Havnens Gæld med For
klaring om de i Aarets Lob skele Afdrag, og hvor meget der derefter resterer ved 
Aarets Udgang. 'Efter i 14  Dage at. have henligget paa Kommunekontoret til Efter
syn for Kommunens Indvaanere, bliver Regnskaberne derpao, forinden deres Ind
sendelse tíl Revision, kritisk at gennemgaa af Byraadet, der herved navnlig vil 
have at undersoge, deis om de for præsterede Arbejder og leverede Cnstande op
forle Priser, for saa vidt Licitation ikke har fundel Sted, kan anses passende, 
dels hvorvidt de til Afgang forte Maleridier er retlelig forbrugt, saml om de fore 
logne Arbejder er udforte forsvarligt. Inden hvert Aars 30. Seplember, jfr . Lov
om Byen Thorshavns kommunale Styrelse af 27. Maj 1908 § !5, indsendes Regn
skaberne med samtlige dertil horende Rilag gennem AmteL til Justitsministeriet, 
forsynet med Paaalegning om, at den i denne Paragraf anordnede Fremgangsmaade 
er iagttaget, samt ledsaget 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 Mini
steriet for offentlige Arbejders Cirkulære af 23. ISovember 1912 og del deri om
handlede Skema at tilstille Justitsministeriet Indberetning om Havnen i 3 Eksem
plarer.

19 Maatte Revisionen finde Anledning 'til Udsætlelser ved Regnskaberne, har 
Byraadet at drage Omsorg for, at Antegnelserne besvares, inden Udlobet af den 
i ethvert Tilfælde opgivne Tidsfrist. Decisionerne tages paa behorig Maade til 
Folge, og for saa vidt der derefter maatte fremslaa Ansvar, har Byraadet at drage 
Omsorg for, at dette berigtiges og beregnes Havnekassen til Indtægt.

20 Med Hensyn til Regnskabets Aflæggelse og Indsendelse af Antegnelsernes 
Besvarelse, er Byraadet underkastet Bestemmelserne i Forordning af 8. Juli 1810, 
jfr . Lov af 29, December 1857, angaaende det offentlige Kasse- og Regnskabs
væsen i Almindelighed.

21 Opkræveren af Afgifterne stiller for de ham betroede Midler en Sikkerhed, 
hvis Storrelse bestemmes af Byraadet efter Havneudvalgets Indstilling.

22 Delle Reglement har Gyldighed fra den 1. September 1930 at regne. Der 
forbeholdes Justitsministeriet Ret til, efter forud at have indhentet Byraadets 
Betænkning at foretage Forandringer i Reglementet.

23 Tidligere Reglementer for Forvaltningen af Thorshavn Havn ophæves,

18. Aug. SKR. TIL L A C m C E T  FRA SKOLEDIREKTIONEN OM SKOLE
INSPEKTION. .

Foranlediget af en forespiirgsel fra et af tingets medlemmer under behandlingen 
af en sag om ansættelse af en skolekonsulent på Færoerne, skal amtet herved med
dele folgende oplysninger om inspektionen af bygdeskolerne pS Færoerne.
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Efler at aimuefkolevæsenet i bygderne var trådt i virksomhed, blev der indfort 
en inspektion af bygdeskolerne ved kirke- og undervisningsministeriet s skrivelse 
af 2. juli 1870, der faslsalle, at de i bygderne på Færoerne opretlede skoler skulle 
inspiceres af en af lærerne ved skolerne i Thorshavn mod, ut vedkommende lærer 
fik 2 kr. i dagpenge og fri rejse.

Medens der i de forste år blev rettet en særlig anmodning fra direktionen til for
skellige lærere om at besorge denne inspektion, synes detle ot være bortfaldet efter 
1877, idet daværende forslelærer ved realskolen i Thorshavn, siden da alene vare
log inspektionen —  antagelig fra begyndelsen ifolfíe mundtlig unmodning fra skole
direktionen, der i årenes lob gled over til e l slags stående stiltiende mandat.

Efler forslelærer —  afsked i 1903 synes man atter al være vendt tilbage til den 
ældre ordning, sílcdes at der årligt udgik en anmodning fra skoledirektionen til 
de lærere, som direktionen har iinsket at overdrage inspektionen, om at overlage 
denne og tillige om at forelægge direktionen til godkendelse en plan for inspek
tionens ordning og fordeling imellem dem indbyrdes. Amtel deltes i 3 områder, 
el nordligt, et vestligt og et sydligt, i hvilke der blev inspiceret skiftevis af forste- 
lærer —  ved Thorshavn realskole, andenlærer —  ved samme skole og forslelærer
—  ved Thorshavn kommuneskole. Siden 1920 har inspektionen været udfort af 
overlærer ved Færoernes mellem- og realskole —  og overlærer ved Thorshavn koni' 
mune=kole — .

1 amtmandene skrivelse af 24. maj 1904 li) de iivrige medlemmer af skoledirek
tionen udtale.-, del, at del vist er utvivlsomt, at direktionen bor forlange indberet
ning om inspektionen —  sådan ses den da også al have fået i den tid. forslelærer 
inspicerede skolerne —  og at inspektionen bor gå ud på ikke alene al fore til
syn med selve undervisningen men også at undersíige, om skolernes lokaler holdes 
ordentlig, og h> ilkel undervisningsmateriel der haves. Disse hovedregler om inspek
tionens udforelse ses også at være iagttaget til stadighed, og de iagttages endnu.

Udgifterne til inspektionen har altid været afholdt af statskassen, fra forst af 
finanslovkontoen »Til undervisningens fremme i bygderne på Færoerne«, men siden 
1901 af en særlig finanslovskonto »Til inspektion af de i bygderne oprettede skoler 
(anslået)« på 200 kr. årlig til al begynde med senere forhojet og for indeværende 
finanslov på 800 kr.l)

Ved undervisningsministeriets skrivelse af 8. november 1921 blev skoledirektionen 
anmodet om ved slutningen af hvert Sr al indsende de forskellige inspektorers 
beretning om inspektionen af bygdeskolerne, indeholdende for hver skole oplys
ning om skolen, om borne- og klasselallel, om lærerene —  om de \irker ved en 
enkelt skole eller ved flere, og da hvor stor del af året ved hver — , om bornenes 
standpunkt i de forskellige fag og om andel, der kan være af interesse.

21. Aug. Justm. SKR. ANC. UDENLANDSKE MOTORKØRENDE.
Idet man hoslagt fremsender Eksemplarer af Justitsministeriets Bekendtgorelse 

af 9. Augusl 1930 om den i Paris den 24. April 1926 afsluttede internationale 
Kon\ention angaaende Korsel med Molorkoretojer og Danmarks Tiltrædelse af 
samme og af Justitsministeriets Bekendtgorelse af s. D. om Udstedelse af inlernatio- 
nationale Korecertifikater og internationale Forerbeviser, skal man henlede Opmærk
somheden paa, at der i Modsætning lil den tidligere Konvention ikke er taget Forbe
hold med Hensyn til Færoerne, og at Justitsministeriet under de sledfundne Forhand
linger har stillet i Udsigt i det Omfang, hvor det er muligt, at yde sin Stolte ti! Und- 
gaaelse af en Kollision mellem Konventionens Bestemmelser og den gældende Lov
givning i Tilfælde af, at der skulde komme udenlandske Motorkorende lil Færoerne.

I. Sepi. L. M. SK R. ANC. DAGPENGE FOR FORMANDEN FOR OVER- 
U DSK i FTNINCSKOMMISSIONEX.

angaaende Fastsættelse af Dagpenge og Godtgorelse for Dommeren

*) Jfr . Lan.ist. Skr. 13. Apr. 1D50.
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som Formund for Overudskiftningskommissioner i Henhold lil § 59 i Lov for Fær
oerne Nr. 125 af 20. April 1926 om Udkiftningi) skul man til Efterretning og videre 
Bekendtgorelse for Dommeren meddele, al Ministeriel kun lillræde, al der tiístaas 
Dommeren som Formand for Overudskiftningskommissionen Dagpenge efler Replerne
i Justitsministeriets Bekendtgorelse Nr. 1 10 aí 1. April 1922 om Time- og Dag
penge m. v. for Tjenestemænd under Justitsministeriet med Undtagelse af Fængsels
væsenet, samt al den Dommeren tilkommende Godlgórelse fastsættes a f-)  Ministeriel 
efter en gennem Amtel modtagen Indstilling fra Dommeren efler Tilendebringelse 
af hver Overudskiflning, hvorved der blandt andel meddeles Oplysning om hvor- 
mange Dage, der er medgaaet lil Aastedsmóder og lil Rejsedage, samt hvormange 
Timer, der er medgauel ved Sagens Behandling i Hjemmel.'1)

15. Sept. LAGTINGSBESLUTN INC ANC. DAGPENCE T IL  MEDLEMMER 
AF STAAEMDE UDVALG/1) Medlemmer uf Udvalg, der fungerer mellem Samlin
gerne, Skoledirektionen og Kirkeinspeklionen, oppebærer 6  Kr. i Dagpenge for hver 
Modedag; derhos oppebærer Medlemmer, der bor udenfor Thorshavn, 6 Kr. for 
hver Dag, de pau Grund af líejse er niid^agede lil nl være borte fra deres Hjem 
og desuden godtgores dem direkte Rejseudgifler, alt efter Regning, am ist af Am 
let. Disse Udgifter afholdes af Telefonvæsenet, íorsaavidt angaar Driftsudvalget for 
samme, medens Udgiflerne ibvrigt lil staaende Udvalg (medregnet Skoledirektionen 
og Kirkeinspektionen) afholdes af Amtsrepartitionsfonden.

1. Okt. -  BEK. (NR. 291) OM ÆNDRING I DEN I LOV OM FOLKETINGS- 
VALC PAA FÆ RØERNE A F 28. A PRIL 1916 OG LOV OM VALG T IL  RIGS
DAGEN AF 11. A PRIL 1920 INDEHOLDTE FORTEGNELSE OVER VALGD1- 
STRIK TERN E PAA FÆRØERNE. 1 Medfor af § 17 i Lov Nr. 127 af 28. April 
1916 om Folkelingsvulg paa Færoerne, jfr . § 3 i Lov Nr. 121- af 28. Marls 1923 
om Færoernes Lagting, godkender Justitsministeriet herved efter Indstilling fra 
Færoernes Lagling, at der oprettes særligt Valgsted i Hellerne i Østero Syssel om
fattende Bygden Hellerne. Den i den ovennævnte færiiske Foikelingsvulglov og i 
Lov Nr. 139 af 11. April 1920 om Valg lil Rigsdagen indeholdte Fortegnelse over 
Valgdistriklerne paa Færoerne er herefter erstattet af folgende

Fortegnelse over Valgdistrífcterne paa Færoerne/')

Syssel De til hverl Distrikt horende Uvgder Valfisteil

N orderoerne T ro lle n æ s ....................................................... Trollenæs
Sydred a l ......................................................... Sydredal
Ilaraldsund.................................................... Haraldsund
K ir k e ................................................................ Kirke
11 alterv ig ......................................................... Mattervig
S v in ð ................................. ............................. Svino

I )  Nu Lov Nr. 147 a f 15. M arts 1947.
a) FastsaJltrø mi a f Landsstyret.
a> J í r .  L . M . Sk r. 19 . Ju l i  192B og 23. Jo n . 1929.
4) J f r .  m idl. Best. Nr. 3 4  a f 19. Nov, 1942,
r>) J f r .  Bek. Nr. 251 a f 17. O kl, 1931, Nr. 24H a f 29, Sep t. 1932, Nr. 311 af 3. O kt. 1933. Nr. 

3 0 0  a f 6. No\. 1934, Nr. 27B a f  17. O kt. 1935, Nr. 21 nf 6, Ju li 1913, Nr. 24. nl ,31. Ju li 
1943, Nr, 16 a f IB . Ja n . 1914, Nr. 33  uf 15. Nov, 1944, Nr. 9  uf 31. M arts 1947, Nr. 45  
a f 30. I le f , 1947.
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Syssel De lil hvert Distrikt horende Bygder Valgsted

N orderðerne Y kl erej de ................... .... .............................. Yiderejde
(Forsat) Kvannesund . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . Kvannesund

Fosan, Nordeble, Deble og Nordtofte Nordeble
M u le ... . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . .  . . .
Skaaletofte, Strond, Aaerne, Klaksvig,

Mule

N ordðre, S k a rd . . . . . . . . . . .  . . . . . Klaksvig
Kunð . . .  . . . . . . . . . . . . Kunf)
Mygled al ......................................  . Mygledal

Husum
A rn e fjo rd ................. ..................................... Arnefjord

Ostero Gjov . . . ..................................... Gjov
F u n d in g ................................................... Funding
E ld e v ig ......................  . . . . . . . . Eldevig
Andefjord . . ............................... Andefjord
Hellerne ............................. .. Hellerne
Fuglefjord ...................  ............... . . . Fuglefjord
E jd e og Lysaa . .  ................... .. Ejde
Svinaaer, N ordskaale. ........................ Nordskaale
Øre og Ørebakke . . .  ............................ Øre
L e r v ig ............ , . ................ ..
Sydregðte, Gotegjogv, N ordregote og

Lervig

Gðteejde . ..............  . . . . . . . . . . . . . G G te
Skibenæs, Solm undefjord................... .. Solmundefjord
Lam hauge og L a m b a e jd e ............ Lam hauge
Skaale ............................................................ Skaale
Skaalebotn ........................ Skaalebotn
Glibre og Saltangeraa Glibre
Saltnes, Tofte, Næs . . .  . . . . . . . . . Tofte
Avevig ......................................................... .... Avevig
R id e v ig ............ .... ..................... .......... Ridevig
Strænder . . . . . . . . . . . . .  . . . Strænder
M orskranes .................................. Morskranes
Selletræ ................................................  . . Selletræ
Fundingsbotn..................... .. .............  . . . Fundingsbotn

N ordstronið T jo rn e v ig .......... . . . .  ............................. Tjornevig
Haldersvig............  ............................  . . . Haldersvig
Langesand og Gjánoyri . .  . . . . . . . Langesand
Kvalvig - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalvig
S a x e n ..................................................... .. . Saven
Tboisvig ......................................................... Thorsvig
\ estm annahavn, Vanlen og Næsset 
Kvivig. Stykket, Leynum , Skælling

Vestm anhavn

og G joven. . . .  ...................... ...............
Kollefjord udenfjords og indeníjords

Kvi vig

med S ig n e b o .............. .... . . ............ .. Kollefjord
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Syssel De til hvert Distrikt hørende Bygder Valgsted

Sydslrðm ð Kalhnk og Stind . . -----  . . . .
Thorshavn, llvidenæs, llðj\ig, Arge
Nordrednl og Syd red a l ..........................
Vel bestad og Kirkebð . .  . . . . .
N o lso .................................. . - . . . . ,
Ilestð . . ....................................
K olter . . . .  . . .  , . . . . . .

Kal buk
Thorshavn
Nordredal
Velbeslad
Nolso
Hesto
Kolter

Vaagd Sandevaag, , ................
Slettenæ s. . . . . . . .  ..........

Sandevaag
Slettenæs
Midvaag
Sorvaag.
Bo.
Gaasedal.
Myggenæs.

M id vaag.. . . . .  . .  . . . .
Sorvaag ............................................................
Bo . . . . . . . . . . . . . . .............................. ....
Gaasedal og Vignni . . .  . . . . . . .  . .
Myggenæs . . . .  . . ...................

Sando, Skopen . . . . . . . . . .  . . . . .  ...................
S a n d ..............  . . .  . . . . . . . .
S k aalevig ........................................................
D a l ................ ......................... .........................
H usevig....................... ............. ....................
S k a rv e n a js ........................................
Skuo ........................................... ..
Store Dimon ......................................... ..

Skopen.
Sand,
Skaalevig
Dal.
Husevig.
Skarvenæs.
Sk u 6.
Store Dimon,

Stide 1*8« S an d v ig ........................................... ............. ..
Ivvalbo ............................................................
Frodebð, Tveraa Trangisvaag og

Ørdevig ...................... .................... ..
Fam ien .................................................. ..
Porkere og N æ s-Porkere . . . . . . . . . .
H o v e .......................... .................. ............. ....
V a a g . . . . . . . . . . . . . . . ----- ---------. . . .
Lopra og Øgrum ...................... ..
Sumbð ........................ ............. ............... ....
Vigerbirge .......................................................

Sandvig. 
Kval bo.

Tveraa.
Fam ien.
Porkere.
Hove.
Vaag.
Lopra.
Sumbð.
Vigerbirge.

Denne Bckendtgorelse træder straks i Kraft.

I. Okt. k .  M. SK R. (tíl Sjællands Biskop) ANG. Autorisation uf FÆ RØSK R I
TUAL. Idet Ministeriet hoslagt paany fremsender det med Deres Højærværdigheds 
Skrivelse af i. August hertil tilbagesendte Forslag ti! Oversættelse til Færosk af 
Ritualerne til Brug ved Daab, Altergang, Vielse, Konfirmation og Jordpaakastelse, 
skal man med Henvisning lil Bestemmelsen i § 23 sidste Stykke1) i kgl. Anord-

1)  Nu ændret ved An, Nr. 157 af 13. M eris 1939,
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ning af 21. Januar 1925, hvorved Lov om Menighedsraad af 30. Juni 1922 sættes 
i Kraft paa Færoerne, anmode Deres Hojærværdighed om al ville forsyne de fore
liggende Ritualoversælteiser med Deres Autorisation, saaledes al det færoske R i
tual vil kunne bruges ved Gudstjenesterne i det Omfang og paa de Vilkaar, som 
er fastsat i nævnte § 23, hvilket vil sige ved hveranden Hojmessegudsljeneste i et 
Kirkcaar, naar Sporgsmaalet om Brugen har været forhandlet paa el Menigheds
mode og fundet dettes TiMulning, og Menighedsraadet har taget Beslutning her
om, samt Sognepræsien er enig deri. Det til fojes, at Ministeriet dog finder, at 
Sproget ved Daab, Altergang og Konfirmation hor folge del Sprog, hvori Prædi
kenen ved den paagældende Gudstjeneste holdes, Endvidere bifaldes det, al det 
autoriserede færosk Ritual bruges ved kirkelige Handlinger udenfor Gudstjenesten, 
saafremt de paagældende, for hvem Handlingen udfores, fremsætter Begæring der
om og Præsten er i Stand til og villig til al benytte det færoske Sprog, Sluttelig 
lilfojes, at Ministeriel forventer, at Arbejdet vedrorende Oversættelsen af Salme 
bogens prosaiske Del til Færosk fremmes, saaledes al fornoden Autorisation kan 
meddeles.

7. Nov. STA D FÆ STELSE PAA FUNDATS FOR »FÆRØSK-DANSK ORD- 
BOGSFOND«. I Henhold til Forudætningerne ved Tilvejebringelsen af de af Rigs
dagen og det færoske Lagtinp givne Bevillinger til Udarbejdelse og Trykning at 
den af Bibliotekar M. A. Jacobsen og Magister Chr. Matras forfattede færosk-danske 
Ordbog træffes herved folgende Bestemmelser med Hensyn lil Oprettelse af det 
nedenfor nævnte Fond,

1 Fondets Navn er »Færosk-Dansk Ordbogsfond .
2 Fondets Formaal er al virke for Tilstedeværelsen af tilfredsstillende færosk dan 

ske Ordboger, omfattende færosk og dansk levende Sprog.
3 Fondet dannes af Nettoindtægten ved Salget af den i Indledningen nævnte Ord

bogs forste Udgave. Ved ministeriel Bestemme!: e kan Indtægten ved Salg af andre 
Ordboger af den i Fundatsen nævnte Art tillægges Fondet.

4 De Fondel tilkommende Indtægter indgaar til Undervisningsministeriet. De an
bringes i danske Statsobligationer, dan ke Kreditforeningsobligationer eller paa 
anden lignende betryggende og indbringende Maade, Overskydende mindre Be- 
iob eller Belob, som del paa Grund ai Forholdene maalte være nodvendigt at have 
disponible, skal opbevares i paa!idelige Sparekasser. Fondets Bestyrelse træffer 
den nærmere Bestemmelse om Formuens Anbringelse i Overensstemmelse med 
foranstaaende. Fondets Værdipapirer skal være noterede paa Fondets Navn, forsaa- 
vidt dette er muligt, og forsynede med Undervisningsministeriets Forbudspaateg- 
ning.

5 Fondets Bestyrelse bestaar af 3 Medlemmer, der vælges saaledes: 1 Medlem, der 
fungerer som Bestyrelsens Formand, af Undervisningsministeriet, 1 Medlem aí Uni
versitetets filosofiske Fakultet og 1 Medlem af Færoernes Lagting. Valget gælder 
for 10 Aar, For de to sidstnævnte Medlemmer er det en Betingelse for Valgbar
hed, at den paagældende er en erfaren Sprogmand, kyndig i Færosk og Dansk,

6 Fondets Bestyrelse træffer de fornodne Aftaler og Arrangementer med Hen
syn til Ordbogssalget og lader, naar Tiden er inde dertil og de nodvendige Midier 
kan skaffes, forberede nye Ordbogsudgaver. Hertil kan efler Bestyrelsens Skøn 
Fondets Midler helt eller delvis anvendes.

7 Fondets Regnskabsaar er Kalenderaaret. Inden 31. Marts indsender Bestyrel
sen Regnskab for det sidst forlobne Kalenderaar til Undervisningsministeriet til 
Revision og Deusion. En Afskrift af del deciderede Regnskab tilstilles Lagtinget,

15, Nov. FISK ER ID . SK R. ANC. FORSTAAELSEN AF »TR A W L«,-------------
har Chefen for Fiskeriinspektionen foranlediget ved, at M B N er an
truffet fiskende med Bundslæbevaad, hvis Vægt ikke oversteg 20 kg, inde paa V aa"
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Fjord og er blevet afvist af Inspektionen, rejst Sporgsmaalet om, hvad der for- 
slaas ved Bundslæbevaad (Traw l), i Lov for Færoerne af 1, April 1925 om For
bud mod Fiskeri med Bundslæbevaad (Traw l), og herunder om man kan an
vende Bestemmelsen om Trawlfiskeri i § 10 i Sallvandsfiskeriloven analogi paa 
Færoerne. I Anledning heraf skal man meddele, at da der ikke i Laven af 1. April 
1925 eller i de ved Loven ophævede ældre Lov bestem mel-er for Færoerne ved ro
rende Forbud mod Fiskeri med Trawl findes nogen Definition af Ordet »Trawl 
maa man antø^e, al Ordet i den omhandlede Lov er brugt i den almindelige inter
nationale Betydning, hvorefter en Trawl er ethvert Vaadredskab, der fæ-tet til Baad 
eller Fartoj dnapes langs Bunden, idet det spiles ud ved forskellige konstruktioner,
f. Eks. Bomme eller Skovle, og der ses ikke al være Hjemmel til at anvende den i 
§ 10 i Saltvandsfiskeriloven af 2, Juni 1917 indeholdte særlige Definition samt de
i Paragraffen nævnte Undtagelsesbestemmelser analogt paa Færoerne. —  - - -

19. Nov. AIS ORD IS, (M L  309), HVORVED LOV \ R . 72 AF 27. MARTS
1929 OM TILLÆ G  T IL  LOV OM HANDELSREGISTRE. FIRMA OG PRO K l RA 
AF 1. MARTS 1889 SÆ TTES 1 KRAFT PAA FÆRØERNE. 1 Henhold til den 
ved § 27 i Lov Nr. 23 af 1. 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 1. Marts 1889 med nedenanforte 
Ændring i kraft paa Færtienie fra 1. januar 1931 at regne: Pac Færoerne ind
rykkes Anmeldelserne i den dersteds lil Optagelse af retslige og offentlige Bekendt 
gorelser autoriserede Tidende. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

29. Nov. ANORDN. (NR. 325) OM FORHØJELSE AF ANTALLET AF M ED
LEMMER I FÆ RØERNES LACT1NG. Se Bek. ai 21. Juni 1939 af Lov Nr. 121 
af 28. Marts 1923 om Færoernes Logting.

29. Nov. B E k . (321) FOR FÆRØERNE OM MOTORKØRETØJER 
M. M. I Henhold lil den Justitsministeren i § 9, Stk. S, § LI-, § 15, Stk. 3 og I, 
§ 28 og § 32, Stk. 5 i Lov for Færoerne om Motorkoreloj er m. m. af 19. Marts
1930 givne Bemyndigelse3) fastsættes herved folgende nærmere Bestemmelser an 
gaaende Moíorkðretojer:
I, Korsel mad Paahængsvogne. Korsel med een eller flere Paahængavogne maa kun 
finde Sted efter en for Inert enkelt Tilfælde af Politiet meddelt Tilladelse og maa 
kun ske paa de af Politiet, anviste Veje.

A. Ved Korsel med een Paahængsvogn skal iagttages folgende.
1. Paahængsvognen skul være forsynet med sikker Bremse.
2. Mellem Paahængsvognen og Molorvognen skal der være mindst lo Forbinde]- 

ser, der er indrettede saaledes, al Paahængsvognen s Hjul under Sving bevæger sis 
saa nær ved Motorvognens Hjulspor som muligt.

3. Paahængsvognen med sin Last maa i intet Tilfælde veje mere end MoLorvoii- 
nen med sin Last eller udove storre Akseltryk end Molorvognens Akseltryk med 
fuld Belastning.

!. Kan Pauhænjjsvognens Bremse ikke betjenes af Motorvognens Fórer íra den 
ne- Plads, skal Bremsen betjenes af en Person, der har Plads paa Paahængsvo"- 
nen.

5, Saavel Foreren for den Motorvogn, der fremforer Paahæng vognen, som Ejeren 
(Brugeren) er ansvarlig for, al Paahængsvognen opfylder de ovenfor anforte Be 
stemtnelser.

')  Jfr . Li. Nr. 50 af 11. Nov 1952 og kumif-triS nr. 50, 23. dee, 1952.
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6. Er Paa’hængsvognen en Blokvogn eller en transportabel Maskine, maa Korse
len kun ske med en Hastighed aí hojst 8 km i Timen og under IagLlageise af de 
fornodne Sikkerhedsforanstaltninger.

7. Afíantil á afturvogninum sku lu selast nummarspjaldur viS sama nummari, 
sum molorvognurin sjálvur hevur, sarna reyða afturljósi sum nevnt i lógarinnar § ! 
nr, 1 a sett soleiðis, at tað tyðulíga skyggir á nummarspjaldrið við hvílutn Ijósi og 
lað i deild VI nevnda elektriska stoppljósið.

B. Ved Korsel med flere Paahængsvogne skal iagttages folgende:
1. Hver Paahængsvogn skal tilfredsstille de foranstaaende for Korsel med een 

Paahængsvogn givne Forskrifter,
2. Hvis Paahængsvognenes Bremser kan betjenes fra Motorvognens Forersæde, 

men ikke er í saadan mekanisk Forbindelse med Motorvognens Bremser, at de be
tjenes sammen med disse, skal der paa Motorvognens Forersæde foruden Foreren 
være en Person over 18 Aar, som skal have noje Kendskab til Bremserne og un
der Korselen betjene disse. Kan Paahængsvognenes Bremser ikke betjenes fra Mo- 
Lorvognens Forersæde, skal Bremserne betjenes af Personer, der har Plads een 
paa hver Paahængsvogn, og der skal da være indrettet et af Politiel godkendt Sig
nalsystem (Klokkesignal, Tegnsignal el, lign.), hvorved Foreren af Motor\ognen 
og de Personer, der betjener Bremserne paa Paahængsvognene, kan sætte sig i 
Forbindelse med hverandre.

Er Antallet af Paahængsvogne i samme Vogntog mere end to, skal den bagcsle 
Paahængsvogn, selv om hver Paahængsvogns Bremse kan betjenes fra Motorvognens 
Forersæde, være forsynet med en Bremse, der betjenes af en Person, som under 
Korselen skal have Plads paa den bageste Vogn, og vedkommende Person skal i 
puakommende Tilfælde kunne give Signal lil Molorvognens Forersæde,

//, 1 lotorkóretojers Sigrmlapparater. Signalhornet paa Motorvogne skal være ind
rettet som el énlonigt Tungepibehorn med dyb Tone eller som et Horn, der \ed 
Svingninger af Metaltunger eller Plader (Membraner) uden Anvendelse af rote
rende Dele frembringer en enkelt dyb Tone.

Signalhornet paa Motorcykler skal være indrettet som et énlonigt Tungepibehorn 
med hoj Tone eller som el Horn, der ved Svingninger af Metallunger eller Plader 
(Membraner) uden Anvendelse af roterende Dele frembringer en enkelt hój Tone.

I I I . il lotorkóretojers Lygter. Lygter, indrettede som Lyskaslere med paraholske 
Reflektorer eller lignende, skal være forsynede med prismaliske lysbrydende Front 
glas eller være anbragt i svagl hældende Stilling, i begge Tilfælde saaledes, at in
gen Del af Lyskeglens blændende Kernestraaler er hæ\et hojere end 1 m fra Kore
banen í 20 m Afstand, Forsaavidt Forlygterne sidder luvere end 1 m over Jorden, 
maa Kernestraaferne dog ikke hæve sig over Lygtehojden.

IV. Anmeldelse og  Registrering. A. Ejeren (Brugeren) af det Motorkbretój, der 
onskes indregistreret, anmelder det skriftligt (Blanket 1) til Politimesteren og be
taler samtidig det i Loven faslsalte Gebyr for Synsforretningen,

Efter Modtagelsen af Anmeldelsen samt efter at det er godtgjort, at den i Lo
vens § 28 paabudte Ansvarsforsikring er legnel, jfr . nedenfor under V III, udleverer 
Poliliet Anmelderen et Sæt Nummerplader, der er forsynede med det Nummer, 
hvorunder Kórelojel skal indregistreres, og paalægger ham at fremstille Koretojet 
for den af Amlet1) beskikkede sagkyndige.

Anmeldelsen tilstilles af Politiet den sagkyndige, som efler al haVe undersógt 
Koretoje! og befundet, at det er i Orden, udsteder Atlest (Blankel I I )  om, at del 
opfylder de i Loven givne Forskrifter.

Denne Atlest (Blanket II) fremsendes af den sagkyndige lil Politiel og forblher 
der .Korelbjet fremstilles da for Politiet, der afstempler Pladerne og udsleder Attest 
om Koretøjets Indregistrering. For ISummrpladerne erlægges for alle Molorkðre- 
lojers Vedkommende en Betaling af 8 Kr. pr. Sæt.

! )  Nu LaniKstyret.
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De Oplysninger, som Attesten fra den sagkyndige indeholder, samt Oplysning 
om den for Molorkoretojel tegnede Ansvarsforsikring, jfr . Afsnit V III, indfores
i Politiets Register under del Nummer, som Koretojet faar ved Indregistrerin
gen. Hvert Nummer skal have sit Blad i Registret. Registret kan indrettes som et 
behbrigt aflnaset Losbludsregister.

Attesten om Koretojets Indregistrering (Blanket III)  forsynes, naar Koretojel af
meldes, af Politiet med Paategning om Afmeldelsen, hvilken Paategning, naar Af
meldelse sker i Anledning uf, at Koretojel er overgaaei til en anden E jer (Bruger), 
skal indeholde Oplysning om, naar og til hvem Koretojet er overgaaet, ligesom det 
fornodne om Afmeldelsen indfores i Registret,

Naar Molorkoretojet afmeldes uden samtidig at overgaa til en anden E jer (Bru
ger), skal Nummerpladerne tilbageleveres Politiet.

B. Enhver Side- eller PaaJiængsvogn lil Motorcykle sanit enhver 1‘nnhængsvogn 
til Motorvogn skal, forinden den tages i Brug, anmeldes til Politimesteren.

Anmeldelsen foretages af Ejeren (Brugeren) ved Indlevering Í 2 udfyldte Eksem
plarer af en Anmeldelsesblanket (Blanket IV ), Politiet Henviser Anmelderen til 
at fremstille Vognen for den sagkyndige, der, naar Vognen er i Orden, giver det ene 
Eksemplar af Anmeldelsen Paulegning herom.

De i Blankellen indeholdte Oplysninger indfores i det uf Politiel forle Regi
sler, og der tildeles Vognen det lil den puagældende Rubrik i Registret svarende 
Lbbenummer. Derefter gives det Eksemplar af Anmeldelsen, der ikke er paategnet 
af den sagkyndige, tilbage lil Anmelderen, forsynet med Politiets Attest om, at 
Vognen er indregistreret og med Oplysning om det Lobenummer, der er tildelt 
den.

Alle Side- og Puahængsvogne skal derhos, forinden de tages i Brug, forsynes 
med det nedenfor i Afsnit V B nævnte særlige Kendingsmærke, der leveres af Po
litiet mod en Betaling af 3 Kr. pr. Mærke.

Dersom en indregistreret Side- eller Pauhængsvogn skifter E jer, skal delte straks 
anmeldes til Politimesteren, saaledes al de fornodne Berigtigelser kun lilfores Po
litiels Register

V. Mærkning.i) A. Koretojel mærkes med dels Lobenummer i Politiets Register, 
hvilket Nummer med almindelige (arabiske) Taltegn anbringes paa Nummerpla
derne.

Nummerpladerne leveres \ed Juslitsmínisteriels2 ) Foranstaltning,
Nummerpladerne skal anbringes paa iojnefaldende Sted pua Kórelojernes For- 

og Bugside,
Paa Motorvogne skal Pladerne være anbragt i en passende Hojde over Jorden 

og saaledes, al ingen Del af dem skjules ved, at Molorkoretojet rager hen over 
eller ned over dem.

Pua Motorcykler skal den forreste Plade være anbragt pualangs foran Styret, 
og Nummeret skal være anbragt paa begge Sider af Pladen. Den anden Plade an
bringes bag paa Cyklen. Pladerne skal være anbragt saaledes, at de ikke dækkes 
af Baguge, Overtoj eller lignende.

Tubes en Nummerplade, eller bliver den ubrugbar, maa delte straks anmeldes 
for Politiet.

Vare- og Laslautomobiler skal være forsynede med Paaskrifl eller Skilt, som 
er anbragt paa hver Side pua el under Korselen synligt Sted. og som lydeligt vi
ser Koretojets Egenvægt, slbrsle lilladle Belastning og Hastighed. Saafremt den 
uf Automobilets E jer (Bruger) foretagne Paaskrift efter Politiets Skcin ikke er 
tilstrækkelig tydelig, kan Politimesteren forlange den lydeliggjort og om fornodent 
give nærmere Forskrifter i saa Henseende.

B. Alle Side og Paahængsvogne lil Motorcykler skal være forsynede med el Ken

’) Jír, Kuntig. nr. 51, 13. scpt. J9-Í9.
s ) Nu Landsstyret.
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dingsmærke, bestaaende aí en cirkelrund, hvid Skive, forsynet med en sort 2 cm 
bred Rand; Skivens Diameter inclusive den sorte Rand skal være 9 cm. Paahængs- 
vogne til Motorvogne skal være forsynede med en cirkelrund hvid Skive, forsynet 
med en sort, !■ cm bred Rand; Skivens Diameter indusive den sorte Rand skal 
være M< cm. Paa Skiverne anbringes indenfor den sorte Rand det Lobenummer, der 
er tildelt Vognen.

Paa Side- og Paahængsvogne ti! Motorcykler anbringes Kendingsmærket bagpaa, 
paa Paahængsvogne ti! Molorvogne anbringes Mærket paa hojre Side.

Alle Mærkerne skal være forsynede med Politiets Stempel og være synlige under 
Korslen,

VI. MotorkoretÓjers Undersogelse. Undersogelsen bor omfatte dels et Eftersyn 
dels en Koreprove.

Ved Eftersynet godtgores, hvorvidt de i Loven indeholdte og de i Henhold til Lo
ven givne Forskrifter er opfyldte, og om Korelojel iovrigt efter sin Beskaffenhed 
uden Fare kan benyttes. Herunder bliver med Hensyn til Styrcindretningen folgende 
ut iagttage. Det undersoges, om Styrehjulet er forsvarlig fæstet li! Styresojlen, om 
denne er urokkelig fastgjort lil Motorkóretojets Stel; om der er passende ringe 
»Slor« i Styret ved Overforíng«mekanismen til Styresíangsystemel, om dettes Led 
er fri for »Slor«, og om alle Bolte ved Leddene er forsynet med omhyggeligt fast
gjorte Motriker med Split, Konlramotrík eller en anden lige saa god Sikring. Hvor 
der ved Leddene anvendes Kugletappe med Stodfangere, skal der være Sikkerhed for, 
at Kugletappen ikke springer ud af sit Leje, samt al Stænger, anbragt hængende i Kug
lelappe, ikke ved svigtende Indgriben falder til Jorden. Det efterses, om de i Forbin
delse med Slyreapparalet værende Hjul uhindret kan drejes lige langt lil begge Sider, 
samt om alle Dele af Styrestangsystemet er anbragt i passende Højde over Jo r
den. Er der i Forbindelse med et af disse Hjul anbragt en Mekanisme lil Over
foring af Hjulets Omdrejning til Tælleapparatet (Taksameler, Hastighedsmaaler), 
maa del, hvis Mekanismen ved at losne sig kan komme i Klemme ved Styreslang* 
systemet og bevirke en pludselig Indskrænkning af Motorkoretojcla Styreevne, paa
ses, at Anbringelsesmaaden af denne Mekanisme er forsvarlig.

Det undersoges, hvorvidt de paa Motorkorelojel anbragte Signalhorn og Lygter 
fyldestgðr de for disse gældende Bestemmelser (jfr . Afsnit IL  og H L).

Brændstojbeholderen  skal. hvis den indeholder mere end ca. 7 Líler (5 kg Ben
zin), være af Jern eller andet tungt smeltende Metal og samlet ved Svejsning, Haard- 
lodning, Dobbeltfalsning eller Nitning, Fyldeaabningen skal være forsynet med et 
fintmasket Traadnet, svejsede og haardlloddede Beholdere tillige med Smelleprop 
eller anden Sikring mod Eksplosion. Ledningen fra Brændstofbeholderen skal være 
af Metalror og saaledes anbragt, at Brændstoffet ved Utæthed ikke kan dryppe ned 
paa Magnetapparalet eller dets elektriske Ledninger eller paa Udstodsroret fra Mo- 
loren. Ledningen skal umiddelbart ved Brændslofsbeholderen være forsynet med 
en let tilgængelig Hane, der tilsteder hurtig Aflukning i Tilfælde af Brand.

Ved Undersogelse af Brem^erne efterses, om der, som foreskrevet i Lovens § 1, 
Stk. 1, Punkt 2, paa Molorvogne og Motorcykler findes to af hinanden uafhæn
gige Bremser, om disse er rigtig indstillede, og om den paa Hjulene paa Motorvognen 
direkte virkende Bremse virker lige megel paa begge Hjul, samt om den Pedal 
eller Bremsestang, hvormed hver især af Bremserne sættes i Virksomhed, er let 
bevægelig uden »Slor« og uden Hindring kan fores helt »í Bund*.

Det undersoges, om de i Anmeldelsen angivne Oplysninger om Motorkoretojets 
Egenvægt og Vægt med fald  Last er rigtige, og om Vægten er beregnet i Overens
stemmelse med de herom fastsatte Regler, jfr . Afsnit IX , § 8,

Koretojets Akseltryk bestemmes af den Sagkyndige, Í Tvivlstilfælde ved Fore
tagelse af en Kontrolvejning.

Endelig kontrolleres, eventuelt berigliges den anmeldte Hestekrajt, saa at den 
fastsættes beregnet efter de heroin givne Regler, jfr . Afsnit IX , § 8. Ved denne 
Undersogelse er den Sagkyndige berettiget lil at forlange Adskillelse aí Motoren
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foretaget i formulen l (ktra.kning til Konlrollerinti af den opgnnc Cylinderdia
meter og Slaglængde.

Ved Provckorselen underliges, om Motorkoretojel ved Brugen udvikler Sløj 
eller frembringer Rog saaledes, al del strider imod de i Lo\ens § 3, Slk, 1 givne 
Bestemmelser, om Bremserne ved K orelen virker tilfredsstillende, samt om For- 
skríflerne i Lovens §§ 5 og 6  er opfyldte.

Allir persóns-, vðru- ella laslvognar sum skráseltir eru í Fórojum , skulu hava 
tveir leiSvísarar, ið skulu stnnda hvorju me^in vof.*nin, soleiðis, at forarin úr sessi 
slnum beinleiðis ella óbeinleiðis kann vita, at teir eru í lapi. Teir skulu hava skop- 
ilsi av vongi ella orvi, sum kann skjótast úl, o« setlnr soleiðis, al liann, lá ið hann 
stendur iút og inn, burlurfra er sjónskur út av vogn'husinum ella lassinum bæði aft- 
an- og frammanífra. Leiðvísnrarnir skulu vero lætlir at handfara nr fórarasessinum 
og leir skulu hava elektriskt Ijós, í  reydligum ella appelsingulum lili, sum lendrar 
av sær sjálvum, tá ið teir verSn nyllir.

Allir persóns-, vðru- ella laslvognar, sum skrasetlir eru í Fóroyum, skulu ha\a 
elektriskt stoppljós. Tað skal slanda aflantil á vogninum, og skal vera soleiðis gjort, 
at tað við nytslu av fólbren»«uni tendrar av sær sjálvum í reydligum ella appelsin
gulum lili í nóg góðari lið írammanundan lyðuliga visir leimum, sum koma aft- 
anífrá, at ætlan er al steðga vogninum ella minka ferðina munandi ella knappliga. 

Hvor motorvognur skal ha\a ein sjalvvirkandi turkara á vindspeglinum.
Tað í  § 9, 6. petli i moUsrlógini nevnda gjald fyri kannan av motorakforum 

verður fyribils setl til kr. 12.—  fyri ein motorvogn o<? kr, G. fyri eina motor- 
syklu.

V il. Fórerproic og Fórerbeviis samt Oplæring til k  brud med M olorkóretojcr. Om 
Afholdelse af Próve for Perroner, íom  agter al erlnerve Bevis for, al de har Rel 
til at fore Motorvogn eller Molorcykle. om Udstedelse at Forerbe\is samt om Op
læring lil Korsel med Motorvogn gælder folgende:

Venjingarkoyrsla fyri persónar, ið læra seg al koyra, skal fara fram við Ulíkum 
motorvognum, sum hava eilt eykasetl pedalir lil fólbremsu og kobling, sum koyru- 
lærarin kann nyla óhefl av næminginum og ein eykalurkara til vindspeglið.

Teir ne\ndu motorvognar skulu eisini bæði framinan- og aflantil undir venjingar- 
koyrslu hava eilt emalierað jarnspjaldur har stendur »Skúla\ognurr, Spjoldrini 
kunnu bile;.Tgjast á fútaskrhstovuni i Tórshavn ella hjá sysiumonnunum.

IDen, der onsker al underkaste sig Prove, skul derom skriftligt (Blanket V) 
henvende sig til Politimesteren, idet der medsendes: 1. Et vellignende Fotografi í 

isitkortformat. 2. Dóps- ella foðingarváttan, á. Attest fra 2 paalidelige Mænd om, 
at han er en ædruelig og paalidelig Person. I. Lægeattest for. at han er i Besiddelse 
af fornoden Synsevne, Horeevne samt iínrigl af den fornodne aandelíge og legem 
lige Forlighed.

Med Hensyn til de Kra\, der maa stilles i disse Henseender, henvises til, at Sund
hedsstyrelsen har udtalt:

a l Synsevnen vil kunne betegnes som tilstrækkelig, naar Synsstyrken uden Gla; 
eller med de Briller, som den undersogte plejer at hære. er mindsl 6 12 paa det 
ene Øje og mindsl 6J21 paa det andet Øje, samt naar Synsfeltet \ed Próve med 
Haanden af hvert Øje for sig viser sig at have normal L dslrækning. Endvidere maa 
den undersogte afgive Erklæring om, at han ikke lider af Natteblindhed. I Tvivls
tilfælde maa vedkommende heniises lil Øjenlæge;

a t  Horeevnen \il kunne betragtes som tilstrækkelig, naar Summen af begge Ørers 
Horeevne overfor almindelig Talestemme er mindsl 16 m og ikke paa noget af 
Ørerne mindre end 2 m. samt

a t  Forligheden i Inerl enkelt Tilfælde maa bedómmes efter samtlige forelig
gende Forhold, dog at der til fornoden Forlighcd i eth\ert Fald maa kræves, at 
vedkommende (af Hensyn til Styring, Bremsning og Signalisering) kan an\ende 
begge Arme og Ben. samt al han ikke er Epileptiker eller lider af Besvimelsesan
fald.
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De under Nr 3 og ! nævnle Attester maa ved Andragendeis Indlevering ikke 
være over een Maaned gamle.

Samtidig indbetales e.t Belob af 20 Kr, for en Motorvogn og 10 Kr. for en Molor- 
cykle til Dækning af de med Proven forbundne Udgi fler.

2 Findes de nævnte Attester fyldestgorende, henviser Politimesteren Andrageren 
til vedkommende til Foretagelse af Proven beskikkede sagkyndige, til hvem deL af 
Andrageren underlegnede Andragende fremsendes. Den sagkyndige bestemmer Tids
punktel og Stedel for Provens Afholdelse, Andrageren er pligtig at stille til Raa
dighed ved Provens Foretagelse en saadan Vogn, eventuelt Molort,ykle, som af den 
sagkyndiga erkendes for egnel til Proven.

3 Proven aflægges enten paa Kóretojer med Forbrændingsmotorer eller paa Kó- 
relíijer med elektrisk Drivkraft eller Dampkraft. Hvis Proven er aflagl paa Kore- 
lOjer med elektrisk Drivkraft eller Dampkraft, anfores dette paa Førerbeviset, der 
da kun giver Ret til al fore saadanne Vogne.

Proven aflægge* 1. enten i Korsel med Molorcykle, 2. eller i Kijrsel med 4-hjulet 
Molorvogn.

Motorvogne med flere end 1 Hjiil sidestilles med 4-hjulede Motorvogne. Forer- 
beviser til fh ju let Motorvogn giver tillige Rel til at fore -t-'hjulet Motorvogn.

4 Proven falder i en teoretisk opi en praktisk Del.
Den teoretiske Del omfatter:
1. Kendskab til Korelojels Styreapparnler og Bremser saml lil, hvorledes man 

undersoger, om disse Dele er i forsvarlig Sland, og Kendskab lil, hvorledes Lyg
terne indstilles,

2. Kendskab til Love og Politiíor-krifter med Hensyn li! det paagældende Kore- 
toj.

3.Forela:ggelse og Besvarelse af Sporgsmnal om, hvorledes Andrageren vil op
træde i visse vanskelige Tilfælde.

Den prakliske Del omfatter:
1, Igangsætning, Start, Vendinger, saavel under Fremadkorsel som under Bag- 

lænskorsel, og Standsninger,
2. En Provefart, der med Motorvogne ska! vare mindst Time, forsi paa mindre 

befærdede Steder og med ringe Farl, derefter paa mere befærdede Steder 
med bymæssig Bebyggelse og sluttelig paa forholdsvis fri Bane og med 
slænkere Korsel. Under denne Provefart maa den sagkyndige ved Prove 
med Motorvogn lage Plads paa Korelojel. Der forelages Sving, Vendinger, Haslig- 
hedsskifle og hurtig Stopning, Den sagkyndige skal saa vidt muligt afholde sig 
fra at give Anvisninger, men iagttage Andragerens Adfærd og særligl overbevise 
sig om, at Andrageren fuldt ud forstaar al bremse paa rette Maade og at sloppe 
op efter pludselig Kommando, al Andrageren er i Besiddelse af den fornodne Ro, 
Aandsnærværelse og Snarraadighed, at han er i Sland liS al bedomme Afslande rig
ligt og særligt ved Hastighedsskifle at tage fornodent Hensyn til Færdselen om
kring sig, al hans Horeevne eller Opmærksomhed tilstrækkeligt opfatter Lydfæno
mener udefra, saml at han ved Svingninger omkring Hjorner og ved Korsel i 
Gadekrydsninger udviser den tilborlige Færdighed og Omlunke, for anden Færd
sel.

For Motorcykler indrettes Proven efter Koretíijets Nulur.
5 Efler Provens Afslutning meddeler den Sagkyndige straks Andrageren saml ind

beretler til Poliliel efter hosfólgende Blanket VI, hvorvidt Andrageren har beslaaet 
Proven eller e j ;  samtidig tilbagesendes de modtagne Bilag, Folografiet forsynet med 
den sagkyndiges Paategning. Hvis en Andrager, der ikke har bestaael Proven,
o nsker en Begrundelse herfor, skal den Sagkyndige enten slraks give ham en saa
dan Begrundelse eller opgive ham en Tid samme Dag eller den folgende Hverdag, 
hvor han ved Henvendelse lil Politiet eller den Sagkyndige kan faa Begrundelsen 
meddelt.

Har Andrageren besíaaet Proven, udfærdiger Politimesteren Forerbevis. For
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delle erlægges en Betaling a í 1 Kr. Er Forerbevisel givel paa visse Vilkaar eller 
med særlíce Indskrænkninger, skal delte anfores paa Beviset; delte skal indeholde 
en blank Side til Brug íor saadanne Paalegninger og .senere Paategninger om Ud
videlse !m, v.

Har Andrageren ikke bestaaet Proven, kan han i Almindelighed ikke íremslille 
sig til ny Prove íor efter 1 Ugers Forlob; dog kan Politimesteren, naar det er aí 
af go ren de Betydning for Andrageren at aflægge fonyet Prove inden Udlobel aí 
denne Fri*t, tillade, at Prove aflægges efter 2 Ugers Forlob.

For den fornyede Prove erlægges halvt Gebyr, hvis den finder Sled senest 2 
Maaneder efler den for le Prove, Aflægges Proven efter 2 Maaneders Forlob, erlæg
ges fuldt Gebyr. Beslaas heller ikke den anden Prove, skal der ved næste Prove 
erlægges fuldt Gebyr.

G Til vinnuligan persónílulning krevsl eilt serstakl foraraprógv, sum bert verður 
veítl persónum, sum eru 21 ar og sum aftaná í minsta lagi S mánuðir at hava koyrt 
motorvogn Jiava siaSið eína serstaka og stranga roynd hjá lí motorkona og undir 
henni víbt *erslakan dugn askap.

Fyri royndinu skulu latast kr. 15. .
Åðrenn tilíkt foraraprógv verður veilt skal umsokjariri lútvega tær í § 1 í deild 

VII nevndu váttanir.
Tá ið omaníyri nevndu foraraprógv verður veitt, er tað vanliga foraraprógvið 

harvið longt 5 ar, o|í verður lað givið prónum úrit um helta.
7 Forerbevisel er i Henhold til Lovens § 15, Stk, 6, kun gældende í 5 Aar fru 

Udstedelsesdagen. Den, der onsker sit Fðrerbevis fornyet, maa henvende sig lil Po
litimesteren med Lægeattest om, al han er i Besiddelse aí fornoden Synsevne, Hore
evne og iovrigt aí den fornodne aandelige og legemlige Forlighed, saml med Attest 
fra 2 pualidelige Mænd om, al han er en ædruelig og paalidelig Person.

8 Et udstedt Forerbevis kan til enhver Tid tages tilbage af Politimesteren, naar 
det oplyses, al paagældende ikke længere fyldestgor de foreskrevne Belingelser for 
at faa Forerbevis, og Retten til al være Forer kan derhos írakendes ved Dom i 
Overensstemmelse med de i Lovens § 31 fastsatte Regler. Den, hvis Forerbevis er 
tilbagekaldt aí Politimesteren, eller hvem Retten til al være Forer er frakendl, er 
pligtig al tilbagelevere det ham meddelte Forerbevis.

V III. Ansvarsforsikring for  M otorkoreíojer, Ved Lovens § 28 er det paalagt en
hver E jer aí et Motorkoretoj i et aí Staten anekendt Ansvarsforsikringsselskab at 
tegne og holde i Kraft en Forsikring, fyri molorsyklur og motorvognar kr, 40.000, 
til hel eller delvis Dækning af ethvert Erstatningskrav, som i Henhold til Lovens 
Bestemmelser kan gores gældende mod den, der var ansvarlig for Motorkorelíijet, 
da Skaden indtraf. For Motorvogne, der erhvervsmæssigt benyttes lil Befordring 
af Personer, skal Forsikringssummen dog mindsl andrage 5,000 Kr. for hver Pas
sager, som Vognen er indrettet lil al befordre. Om den saaledes paabudte Ansvars
forsikring gælder folgende Regler:

1 Forsikringspligten omfatter alle Molorkoretojer, der benyttes paa Færoerne, 
med Undtagelse af Motorkoreíojer, der er indregistrerede som tilhbrende danske 
Statsmyndigheder eller Statsinstitutioner og kommunale Institutioner,

2 Forsikringen skal tegnes i el Forsikringsselskab, der aí Justitsmini
steriet1) er anerkendl til at overtage Ansvarsforsikring efter Lov for Færoerne om 
Motorkoreíojer in. m. af 19. Marls 1930 eller efler Lov om Motorkoreíojer af 1. 
Juli 1927.

I Tilfælde uf Anerkendelse af Forsikringsselskaber til at overtage Ansvarsforsik
ring i Henhold til Lov for Færoerne om Motorkoreíojer m, m. af 19, Marts 1930 vil 
der Í det væsenllige blive stillet summe Belingelser som fastsal i Afsnit II i Be
kendtgørelse af 22. December 1927 om Ansvarsforsikring for Molorkoretojer.

') Nu Lnmfestym.
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Saafremt den et Selskab meddelte Anerkendelse lages tdbage, skal Forsikringen 
straks overfores ti! et andet anerkendt Selskab,

3 Ved enluer Registrering af Molorkorelojer ^kal Polilimesteren, forinden Attest 
om Registrerinp udstedes, paase, at der i Overensstemmelse med Lovens Forskrifter 
er en Forsikring i Kraft íor det paajrældende Molorkoretoj. Der tilfores Regislrel 
Oplysning om. i hvilket Selskab Forsikringen er tegnet saml om Policens Num
mer.

Policen forsynes af Politimesteren med saalydende Paategning: »Forevist for Po
litimesteren paa Færoerne som gældende for Motorvogn (Motorcyklel (Num
mer),« hvorhos Politimesteren straks tilstiller Forsikringsselskabet Meddele- 
lelse om Kendingsmærkerne, medmindre disse allerede fremgaar af Policen.

Saafremt Policen onskes overfort lil et andel Motorkoreloj, eller der gives det 
samme Motorkoreloj andre Kendingsmærker, skal Politimesteren dels forsyne Po
licen med tilsvarende Paategning som ovennævnt, dels drage Omsorg for, al 
Selskabet underrettes om Overforingen eller Ændringen.

Ved Registrering i Anledning af Ejerskifte skal del paa^es, at der foreligger en
i den ny Ejers Navn tegnet eller lil ham pna en for Forsikringsselskabet bindende 
Maade overfort Police.

4 Naar et Motorkoreloj afmeldes, ?kal Politimesteren tilstille det Forsikrings
selskab, i hvilket Molorkoretojet er forsikret, Meddelelse om Afmeldelsen.

5 Naar Politimesteren modtager Lnderrelning fra et Forsikringsselskab om, al 
en Forsikring er opsagl eller ophorl, paahviler det ham straks at undersoge, hvor
vidt det paagældende Molorkoretoj fremdeles benyttes enten af samme E jer eller 
Bruger eller af andre, og i saa Faid at undesoge, om der i Stedet for den For
sikring, der er ophorl. foreligger en anden fyldestgórende Forsikring. Saafremt 
dette ikke er Tilfældet, vil Koretojets Nummerplader straks være at fjerne, hvorhos 
der indledes Undersbgelse i Overensstemmelse med Lovens § 30 mod den forsik- 
ringspligtige.

6 Forsikringspliglen bortfalder i det Tidsrum, for hvilket Motorkorelojets Ejer 
ved Anmeldelse om, al Motorkorelojet ikke onskes benyttet, i Overensstemmelse med 
Lovens § 32, Slk. 2, opnaar Fritagelse for al svare Afgift af Koretojel.

IX. Opkrævning a f Motorajgiften.
1 Afgiften svares af de i Henhold til Lovens § 9, jfr . § 32, Stk. 1, anmeldte Mo- 

lorkoretojer samt af Side- eller Paahængsvogne til Motorcykler og Paahængsvogne til 
Lastmotorvogne, dog med Undtagelse af Korelojer, der er indregistrerede som lil- 
horende Statsinstitutioner, Brand- og Polilivæsen.

2 Afgiftspligten bortfalder for Korelojer, der udelukkende benyttes lil Sygetrans
port. For at opnaa denne Fritagelse maa Korotojeis E jer eller Bruger overfor Po
litimesteren godtgore, at Kbrelojel udelukkende benytles lil Sygetransport,

3 Afgiften opkræves af Politimesteren kvartalsvis forud.
Af Koretojer. der indregistreres i Lobet af et Kvartal, svares ved Indregistrerin

gen Afgift for hele delte Kvartal.
Afgiften erlægges af den, der staar indregistreret som E jer (Bruger) paa Afgif

tens Forfaldstid. ■
Saafremt et Motorkoreloj eller en Paahængsvogn ikke onskes benyllet i en Af

giftsperiode, skal Nummerpladerne eller Kendingsmærkel deponeres hos Politimeste
ren eller hos vedkommende Sysselmand, der slraks giver Indberetning herom til Po
litimesteren.

Saafremt et Koretoj nfmeides, og Nummerpladerne tilbageleveres, bortfalder Af
giftspligten fra Begyndelsen af det folgende Kvartal, indtil Koretojel atter bliver 
indregistreret.

Undlader Ejeren (Brugeren) al berigtige Afgiften senent den 15, i Forfaldsmaa- 
neden, skal Nummerpladerne borttages, hvorhos den forfaldne Afgift ved Politi- 
mesierens Foranstaltning stiges inddrevel, om fornodent ved Udpantning.
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4 I Lobet af deti sidsle Maaned i hverl Kvartal indbetales de indkomne Afgifter 
Li) Amtsrepartition: fonden.1)

5 Ved Indbetalingen af Afgiften afgives en af Politimesteren underskreven For
tegnelse i lo Eksempiarer over de Motorkbretojer, for hvilke Afgift svares, Forteg
nelsen maa indeholde Oplysning for Motorvo^nes Vedkommende om hver enkelts 
Heslekrafi, for Motorcyklers og Paahængsvognes Vedkommende om hver enkelt 
Motorcykles og Paahængsvogns Egenvægt. Af Fortegnelserne tilbagesendes det ene 
Eksemplar Politimesteren forsynet roed Amtsreparlilionsfandens1) Kvittering, me
dens det undet Eksemplar forbliver ved Arolsrepartitionsfonden1) for at tjene til 
Legitimation ved Regnskabet,

6 ! de Tilfælde, hvor Hestekraften er medbestemmende for Afgiften' Storrelse, 
foretages Afgiftsberegningen paa Grundlag af den Hestekraít, hvormed KoretojeL 
er indregislreret.

Paa tilsvarende Maade sker Afgiftsberegningen efler Kóretójels eller Paahængs- 
vognens Egenvægt paa Grundlag af den indregistrerede Egenvægt.

Ændres el Korelðjs Heslekrafi eller Egenvægt, opkræves Afgiften efter den Heste- 
krafl eller Vægt, hvormed Korelbjet har været indregistreret ved Kvartalets Be
gyndelse.

7 Saafremt den afgiftspligtige skifter Bopæl, skal han inden 11 Dage efter Flyt
ningen anmelde sin nye Bopæl for Politimesteren.

8 Beregning af He^tekraft og Konstatering af Egenvægt og Vægt med fuld Last 
sker eíter Reglerne i Bekendlgorelse Nr. 166 af 16, Juni 1913, jfr . Bekendlgorelse 
Nr. 184 af 9. September 1918 og Bekendlgorelse Nr. 192 af 6. Juni 1930.

X. Ikrafttrædelses- ag OphæveLsesbestemmelser. Denne Bekendlgorelse lræder i 
Krafl den 1. Januar 1931. Samtidig ophæves Justitsministeriets Bekendtgórelse for 
Færoerne af 13. Juni 1923 om Korset med Molorkoretojer m. m,

16. Jan. 1931 SKR, FRA KIRKEfNSPEKTIONEN ANG. K1RKEL1CE GEN
STANDE. Paa given Anledning skal man herved henlede Menighedsraadenes Op
mærksomhed paa, at ingen kirkelige Genstande, uf hvilken Art nævnes kan, maa 
overlades til færosk Musæum eller andre, uden al der i Inert enkelt Tilfælde fore
ligger Tilladelse hertil fra Kirkeinspektionen.

7. Febr. —  REGLEMENT FOR PO LITIBETJEN T I TVERAA.-’)
1 Sysselmanden er Politibetjentens Foresatte i elhvert tjenstligt Forhold, med 

Hensyn til hvilken han ikke ifolge Loven eller Reglementet er stillet under en 
anden Myndighed,

2 Del er Politibetjentens Opgave dels at vaage over Opretholdelse af den offenl- 
lige Orden, dels at efterspore Forbrydelser og andre 0\ertrædelser af Love og 
Vedtægler, som er Genstand for offentlig Paatale. Han er pligtig at gore Anmel
delse 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 skonner, al det er nodvendigt at gore Patruljetjenesle paa 
andre Tider af Dognel, at udfore den Patruljetjenesle, han i den Anledning beord
res lil. Han skal desuden paase, ut de lil Gadebelysning og Belysning ved Havnen 
horende Belysningslegemer er i Funklion, og i motl-ul Fuld straks give Anmel
delse herom lil Kommunens Installatbr,

3 PolilibeLjenlen staar lil Politimesterens Disposition og modtager Ordrer direkte 
fra ham, naar han er lilstede i Syslet, í Henhold herlil kan derfor Politimesteren, 
naar han kommer til SysIeL og onsker Poliliassislance, rekvirere den fornodne Assi
stance hos Sysselmanden, der derefter giver Politibetjenten Ordre til at være lil 
hans Disposition.

>) Nu V ejfond en  (L and skaesen),
3)  J f r .  Reglem ent a í 7. AiigUst 1929 og Reglem ent pf 15. A pril 1931.
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41) Politibetjenten er pligtig til at gore Tjeneste i Suderó Syssel, suavel i som 
udenfor Tveraa, Han er pligtig til untler Palruljetjenesten at liave sin Opmærk
somhed henvendt paa Brandfare og straks give Brandalarm ved udbrydende lld- 
los. Han er pligtip til at yde Sysselmanden Distand til Varetagelse uf Kurunlæne- 
ljene~len i Tveraa, Han er pligtig til at udfore Tjeneste som Arrestforvarer imod 
en pusaende Godlpórclse; han er pligtig til al udfore Tilsigelser. For saa vidt 
Politibetjenten bortvendes fra Tveraa og stilles lil Raadighed for Sognefogden, er 
han pligtig til at efterkomme de af denne som Sys;elmandens Stedfortræder givne 
Ordrer, Politibetjenten skal hver Dag Kl. I  Emd, melde sig paa Kommunekontoret 
samt KL i-Ys Emd, paa Sysselmandens Kontor, for sua vidt der ikke under Patrulje
tjenesten er forefaldet noget, der kræver omgaaende Henvendelse. Den daglige T je 
neste vil iovrigt være at udfore efter nærmere Inslruks fra Sysselmanden. Betjen
ten ‘-kal under sin Tjeneste være tfort Uniform.

Politibetjenten er pligtig til efíer nærmere Anvisning af Sysselmanden at fore 
Tilsyn med, at Personers Flytning til og fra Kommunen rettidig anmeldes, jfr . 
§ 35 i Lov for Færoerne Nr. 76 af 12, Marts 1923 om den kommunale Beskat
ning.

Han er pligtig til for Kommunen at ombære Mandtalslister samt enkelte Breve og 
Meddelelser af særlig hastende Karakter, forsaavidt detle ikke kommer lil at hindre 
huns Tjeneste som Politibetjent.

5 Politibetjenten maa ikke paatage sig prival Arbejde uden Sysselmandens Tilla
delse, E j heller maa ban uden af Politimesteren efler Sysselmandens Indstilling med
delt Tilladelse modtage nogen Gave eller Beliinning i Anledning af Udforelse af 
sin Tjeneste. Han skal iagttage Tavsbed med Hensyn til ak, hvis Beskaffenhed ud
fordrer det.

6 Politibetjenten skal niije iagttage de i Lov af 13. April 1891 §§ 7— 11 inde
holdte Beslemmelser for Politiet, og navnlig i sin Tjeneste undgaa ul Uhoflighed samt 
vise Maadehold og Besindighed, Overtrædelse af delte Reglement medforer Bode 
ansvar efler forannævnte Lov af 13. April 1891 § 11.

11. Mans LOV (iNR, 51) OM HESTEAVLENS FREMME PAA FÆ RØ ERN E.-)
1 Færoerne deles med Hensyn til de j denne Lov omhandlede Foranstaltninger lil 

Fremme af Hesleavlen i indtil 10 Distrikter for Hingstebedommelse. Delingen fast
sættes af Landbrugsministeren efter Forhandling med Lagtinget.:l)

2 I hvert Grandestævnedis'lrikl, hvor der drives Hesleavl, bliver paa Grande
stævne, forsie Gang paa del efter Lovens Sladfæ^lelse folgende Grandeslævne, ved 
Stemmeflerhed efler Markelal for 1 Aar ad Gangen at vælge 2 Personer —  hver 
med en Stedfortræder der skal modtage Anmeldelse fra Hesteejere om Grande- 
stævnedistriklels Hingste. Foretages intel Valg, udnævner Sysselmanden de paa 
gældende. Hvervet udfores som et borgerligt Ombud.

Vulgels Resultal kundgores i Distriktet af Sysselmanden og meddeles snarest mu
ligt muligt den af Landbrugsministeriet11) ansatte Landbrugskonsulent.

3 Enhver E jer af Hingsle er pligtig til inden 1. Marls i det Aar, Hingsten fylder
2 Aar, al anmelde den for en uf de i § 2 ommeldle Personer i Distriktet samt al 
fremstille den pau et af Distriktets Hingsteskuer (§ C).

Umiddelbart efler Fristens Udlób fremsender de paagældende de modtagne An
meldelser lil Landbrugskonsulenten.

Hingste, som i del Aar, i hvilke de fylder 2 Aar, er godkendle som Avlsdyr, skal 
atter del folgende Aar anmeldes lil en af de i § 2 nævnle Personer og fremstilles pan 
Skue til Bedommelse.

■) Sotn uiiidret 27, Ju l i  193M,
2) Som  am tlret ved m idl. Hest. Nr. 6B íif 30. Dec. 1941,
B) J f r ,  Ilek Nr. 296 a f 10. Nov. 1931. Frem tid ig  ínslBiEttt-. D clm geii a f Lam W tyrut. 
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4 Til at udfore de i denne Lov fastsatte Hingstesyn nedsættes en Kommission be
staaende af Statens1) Landbrugskonsulent samt den af Landbrugsministeriet1) an
satte Dyrlæge, en af Landbrug raadet valgt Mand samt to af Foroya BúnatSarfelag 
valgte Mænd. Samtidig vælges henholdsvis 1 og 2 Suppleanter. Valg af Medlemmer og 
Suppleanter gælder for 3 Aar ad Gangen, Landbrugskonsulenten er Kommissionens 
Formand og Dyrlægen Næstformand.

I Tilfælde, hvor saavel Landbrug konsulenten som Dyrlægen har Forfald, udpe
ger Landbrugsraadet Stedfortrædere for di*se.

5 Den í § I ommeldte Kommission træffer Bestemmelse med tindende Virkning 
om, hvor mange Hingste der skal holdes i de paagældende Distrikter.

Kommissionen træffer derhos Bestemmelse om, hvornaar en godkendt Avlshingst 
udenfor det í § 3 ommeldle Tilfælde paa ny skal fremstilles til Bedommelse,

G Kommissionen skal hvert Aar saavidt muligt inden Udgangen af April Maa
ned afholde Hingsteskue paa et eller flere Steder i hvert Distrikt, hvor Hing3le er an
meldt til Bedommelse, og ved delte af gore, hvorvidt nogen af Hingstene skal god
kendes som Avlshingst i Distriktet og i bekræftende Fald hvilke.

For saa vidt Landbrugsraadet finder, at Afholdelsen af Hingsteskue i en vis Del 
af Distriktet eller Fremstilling af Hingste til Bedommelse overensstemmende med de 
i Loven foreskrevne almindelige Regler i særlige Tilfælde vil være forbundat med 
uforholdsmæssig stort Be;vær, kan dette tillade, at disse. Regler lempes i fornodent af 
del bestemt Omfang.

7 Tid og Sted for Hingsteskuet bestemmes af Kommissionens Formand og kund- 
gcires ved Opslag med 14 Da^es Varsel paa de Pladser i Distriktet, hvor der hol
des Hingst, jfr . Lov for færoerne om Ophævelse af Kundgorelse ved Kirkeslævne 
m. m. af 1. April 1912.

8 Landbrugsraadet kan fastsætte nærmere Regler for Kommissionens Virksom
hed,

9 -) De Hingile, der ikke er iblcvel godkendt som Avlsdyr, skal kastreres.
10 Undladelse af at anmelde anmeldelsespligtige Hingste samt at fremstille samme 

paa Skue og Overtrædelse af § 9, 1ste Stykke, straffes med Boder ikke under 20 Kr, 
Boden tilfalder Hjælpekassen í det Sogn, hvori Overtræderen bor.

I I  Sager om Overtrædelse af denne Lov behandles som Politisager ved Sysselets 
Politiret.

12 Denne Lov 'træder i Kraft den 1. Oktober 1931. Fra samme Dag ophæves Lov 
Nr. 15 af 30. Marts 1892 om Hesteavlens Fremme paa Færoerne,

14. Mart« LOV (NR. 57) OM ÆNDRING I LOV iNR, 55 A F 13. APRIL 
1 8 9 1 INDEHOLDENDE BESTEM M ELSER OM PO LITIET PAA FÆRØERNÉ, 
(Indfojet i Loven af 1891),

I I ,  Marts LOV (NR. 58) OM ÆNDRING I LOV NR. í AF 8. JANUAR 
1872 OM FORANSTALTNINGER T IL  AT FORHINDRE DEN A SIA TISKE KO 
LERAS INDBRINGELSE T IL  FÆ RØERNE M. M. (Indfojet i Loven af 1872).

l i ,  Marts -  LOV (AR. 59) OM KOMMUNALE VALG I LANDKOMMUNERNE 
PAA FÆRØERNE. (Jfr. Bek. Nr. 200 af 17. Juli 1931).

19. Marts BEK. (NR. 69) OM MINDSTEBETAL1NC FOR D ISTRIK TSJO RD E- 
MØDRE PAA FÆ RØERNE.a ) I Henhold lil § 11 i Anordning af 11. Februar 1920 
hvorved Lov om Jordemodervæsenet af 13. Juni 1911 sælles i Kraft paa Færoerne,

>) Nu Landsstyret.
-) Som  æ ndret ved midl Best. Nr 31 nf 13. Sept. 1947.
a) J f r .  Bek N r 12 a f 26, Ju n i 1941, hvorefter BeMemmtílsermí ÍOrlilev i K ra lt til 31 . M art 

1951. I)c  nntn{;c5 nt ipeldií indtil vider?.
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fastsættes herved folgende Mindstebelob, som skal ydes Distriktsj-ordemodre paa 
Færoerne for Fodselshjælp og anden under Jordemoderpraksis horende Virksom
hed:

A. For ydel Fodselshjælp og dermed i umiddelbar Forbindelse staaende Hjælp til 
Barselskvinde og Barn i de forste Dage efler Fodslen beregnes Mindslebelalingen 
efler den belalingspligliges Indtægt efter folgende Skala: 1. Ved Indtægter indtil 
1500 Kr. erlægges mindst 10 Kr. 2. Fra og med 1500 Kr. indlil 2000 Kr, erlæg
ges mindst 15 Kr. 3. Fra og med 2000 Kr, indtil 2500 Kr, erlægges mindst 20 Kr.
I. Fra og med 2500 Kr. indlil 3000 Kr. erlægges mindsl 25 Kr. 5. Fra og med 

3000 Kr. indtil 1000 Kr, erlægges mindst 30 Kr. 6. Fra og med 4000 Kr, indiit 
5000 Kr, erlægges mindst 10 Kr. 7. Fra og med 5000 Kr, og derover erlægges 
mindsl 50 Kr, Dersom den betalingspliglige er ansat til ul svare Kommuneskat, 
lægges den endelige udfundne Skatteindtægt, af hvilken denne Skal senest er be
regnet, ogsaa tii Grund ved Beregningen af den lier omhandlede Betaling. Hvis 
Betalingen skal udredes af Fattigvæsenet, erlægges den med 10 Kr. Ved Tvilling- 
fodsler forhojes Mindslebelalingen med mindst Halvdelen.

B. For forhaslol Tilkaldelse erlægges af belalingspligltge,, henliorende 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, 1 Kr., I Kr, 50 Øre og 5 Kr. Tilkaldetse betragtes 
som forhastet, naar der ikke ved Distriklsjordernoderens Ankomst findes Tegn til 
begyndende Fodscl, og Fodselen ikke indtræffer for <18 Timer efter forste Tilkal
delse.

C. For enhver anden af de i § 3 i Instruks for alle til Praksis berettigede Jorde
modre paa Færoerne af 1. DecenVber 1921 omhandlede, til Jordemiidrenes Praksis 
henhorende Forretninger ydes mindst, samme Betaling som beslemt under B. Denne 
Bekendlgorelse træder i Kraft den lsie  April 1931 og er gældende indtil den 31. 
Marts 1911.

31. Marts —  LOV (NR. 87) OM SALG T IL  THORSHAVN KOMMUNE AF 
EMBEDSGAARDEN AALEKÆ R.

1 Justitsministeren bemyndiges til at sælge den til Amlmandsembedot paa Fær
oerne henlagle Guard Aalekær lil Thorshavn Kommune. Afhændelsen omfaller: 1) he
le Indmarken med Undtagelse af de til Dronning Ale.\andrines Hospital udlejede 
Arealer Matr. Nr. 969 c, 976, 978 og 1007 b af Thorshavn By og Sogn, den syd
lige Del af Matr. Nr, 969 a sammesteds, mod Nord begrænset aí en Linie i Øsl- 
Vesl fra det nordosllige Hjorne af Matr. Nr. 976 til Stranden, samt Matr. Nr. 977
b, 977 e, 1001. 1005 og 1007 a sammesteds, 2) hele Udmarken med alle Herlig
heder, 3) Strandrettigheder saml I) Insto og lnventariehuse. Købesummen udgór 
55.000 Kr., at forrente og afdrage i hver Juni og December Termin med en halv- 
aarlig Ydelse af 1750 Kr., 'hvoraf 1-1,o pCt. aarlig af den lil enhver Tid skyldige 
Kapital er Rente, Resien Afdrag. Ved Salg af Parceller eller Trfier fra Guarden 
vil Kommunen have at indbetale Halvdelen af de indkomne Salgssummer som ekstra
ordinære Afdrag paa Kobesummen. For Kobesummen gives der Staten 1 Prioritets 
Panteret i all, hvad der omfattes af Overdragelsen.

2 1) Nuværende Lejere af Trber, indlagte fra Aalekær, skal, naar de har Troerne 
forsvarligt indhegnede fra Udmarken, og naar Vi “f Arealet er opdyrket, være berel- 
lígede til al kobe Triterne for en Kobesum af 100 Kr. pr. Helaarskofoder. Thorshavn 
Kommune skai være berettiget til al forlange Retten til Vintergræsning for Faar 
uflost saavel for tidligere frasolgte Triier som for Troer, der frasælges i Henhold 
lil foranslanende Bestemmelse, for et Vederlag uT 100 Kr. pr. Helaarskofoder. T il
svarende Rel til AFIosiiing tilkommer Troejerne. For Aflosningsvederíaget gives der 
Kommunen forste Prioritets Panteret i den paagældende Ejendom forud for allerede

>) J fr . Lm Nr. 17'J of 1. April 1021.
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indestaaende Prioriteter. Trciejerne skal være berettigede ti] at afdrage Aflosnings- 
vederlaget i Lobet af 10 Aar med 1/10 aarlig, saaledes at det tit enhver Tid skyl
dige Belob forrentes med 5 |iCl. aarlig, Thorshavn Kommune skal være berettiget 
til ut afkræve enhver Triilejer et Belob aí I- Kr. aarlig pr. Helaarskoíoder, for saa 
vidl og saa længe Tríien ikke aí Kommunen kræves anvendt til Vintergræsning.

3 Færoernes Lagling ska] til enhver Tid inden'for et Tidsrum af 20 Aar fra 
Skodets Dato have Ret til Erhvervelse aí den Del af Matr, Nr. 1026 a'f Thorshavn 
By og Sogn (>Debessar T ro«), som overdrages til Thorshavn Kommune, íor en 
Betaling uf 1 Kr. pr, m -.1} Fornoden Tinglæsning herom vil være at foretage. Der 
paalægges Grundene omkring de ti] Dronning Alexnndrines Hospital udlejede Are
aler Servitut til Fordel for Justitsministeriet om, ul de paagældende Crunde ikke 
maa anvendes til Trankogeri, Fisketorringsplad^er eller anden for Hospitalet skade
lig Virksomhed.

4 Thorshavn Kommune indtræder i alle Amtmandsembedets Rettigheder og For- 
pliglelser i Henhold til den mellem Amtmunden o« Forpagteren aí Aalekær indgaa- 
ede Forpagtningskontrakt. Kommunen overtager endvidere de af Forpagteren ud
forle Forbedringsarbejder ved Ljendommen efter Vurdering af Mænd, udmeldte aí 
Retten, dog ikke íor el storre Belob end 1.100 Kr., der tilsvares Forpagteren kon- 
lanl ved hans Fratræden med Fradrag af Belob, som Forpagteren maatte være 
skyldig for mangelfuld Vedligeholdelse eller af utiden Aarsag.

5 Ganrdens Overlevering fra Amlmundsembedel til Thorshavn Kommune sker 
ved Synsforretning i Overensslemmeise med den hidtil fulgte Praksis ved Overleve
ring lil en tiltrædende Amtmand, Samtlige med Overdnigelsen forbundne Omkosl
ninger bæres af Kommunen.

6 Denne Lov Iræder slrak; i Kraft.

15. April — REGLEMENT FOR DEN KOMMUNALE POLITI BETJEiST I VAAG. 
(Udelades som værende af lign. Indhold som Reglement for Politibetjent i Tveraa 
uf 7, Febr. 1981, dog skal han patruljere fra Kl. 9 Aften til 2 Morgen).

3. Juli POLITIVEDTÆ GT FOR LANDKOMMUNERNE PAA FÆ RØ ERN E.-)
I Medfor af § 3 i Lov Nr, 55 af 13. April 1891 indeholdende Bestemmelser om 
Politiet pua Færoerne, jfr* § 1 i Lov Nr. 57 af 11. Marts 1931 om Æ ndring i den 
nævnte Lov, udfærdiger Justitsministeriet herved folgende Politivedtægt íor Land
kommunerne paa Færoerne,

1. Kapitel. Om Vedtægtens Omraade.
1 Under offentlige Veje indbefattes i denne Vedtægt enhver Vej, Gade, Plads el

ler Sti, hvis Vedligeholdelse paahviler det offentlige. Lige dermed stilles, hvor an
del ikke er bestemt, saadanne privale Veje, Gader, Pladser eller Stier, som er aubne 
for almindelig Færdsel.

2. Kapitel. Om Iagttagelse af Orden og Velansta-ndighed.
2 Pua offentlig Vej og paa andre Steder, hvortil der er almindelig Adeung, 

saasom Beværtninger. Butikker og Forlystelsessteder, maa der ikke foregaa noget, 
hvorved undre tilstedeværende eller omboende forulempes, den offentlige Orden 
forstyrres eller Færdselen hæmines, saasom Oplob eller Sammenstimlen aí Menne
sker, Slagsrnaal, Skrigen, Rauben, hojrostet Syngen eller unden stojende, voldsom 
eller fornærmelig Adfærd. Det er ligeledes forbudt uden fyldestgorende Grund at 
bunke paa Porte, Diire eller Vinduer, ringe paa Port- eller Dorklokker eller fore
tage lignende Handlinger, hvorved Beboerne forstyrres. Det er forbudt pua nævnte 
Steder at vise sig sua beruset, at det kan give Anledning til Ulempe for andre,

' )  Laytínect tu r  benyttet líetten,
2)  J f r ,  P olitiveíttaiy! fo r Thorshaw t 19, Nov. 1923.
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eller \ iae sig malkeret eller i en Dragt. der er stridende mod Velanstaíndighed eller 
egnet lil nt fremkalde Forstyrrelse aí den offentlige Orden. Ligeledes er det forbudt 
paa eller ud til offentlig Vej nt vise uanstændig OpTor-el, saasom ved uanstændig 
Ord eller Lader, ved uanstændig Blottelse af Legemet eller paa anden Muade.

3 Det er forbudt al lade Husdyr bedække paa eller ved offentlig Vej.
4 Det er forbudt paa eller udover offentlig Vej at skyde med Skydevnaben eller 

Legeloj.svnaben, nt tiende Blus, afbrænde Krudt, Fyrværkerisager eller eksploderende 
GensLande af hvilken ?om helst Art og knsle med eller udkaste Sten, Snebolde, 
Snavs, Vand og andet, hvorved Skade kan bevirkes, forbipasserende fortrædiges 
eller Heste blive sky. Det er forbudt al krybe op paa elier klynge sig til Vogne 
eller andre Kóretdjer under Korslen eller til saadanne at fastgóre Trækvogne eller 
Slæder. Kælkning, Skilóbning, Skojtelobning o. 1. kan af Politiet helt eller delvis 
forbydes paa nærmere bestemte offentlige Veje, og det samme er Tilfældet med 
Leg eller Spil, som er lil Ulempe for Færdselen.

5 Det er forbudt uvedkommende al tænde eller slukke de paa offentlig Vej an
bragte Lygter.

6 I umiddelbar "Særhed af offentlig Vej eller Anlobsbro knn Badning forbydes 
af Politiet eller betinges af, at de badende bærer Badedragt. Hvor Badning finder 
Sted í storre Omfang, kan Politiet give nærmere Regler til Sikring mod Badeulyk
ker og til Ordenens Overholdelse i del hele, ligesom Politiet kan forbyde Bad
ning pna enkelte Steder eller under særlige Forhold, naar det skðnner, at Badnin
gen er forbundet med Fare eller til I  lempe for omboende eller forbipasserende,

I  Politiet kan, naar Anledning dertil findes, ved Opslap forbyde Færdsel paa 
Isen paa Soer, Aaer eller andetsteds.

Kapkel. Om Forebyggelse aj Fare og Ulemper for Færdselen.
8 Sprængning med Sprængstof af Stene eller andet maa indenfor en Afstand af 

65 m fra offentlig Vej kun finde Sted, naar en pnalidelig Person holder Vagt paa 
Vejen for at. advare de vejfarende.

9 Det er forbudt paa offentlig Vej at henkaste Glas, Potteskuar, Sten, Bygnings- 
grus, Som, Grene, Brændsel, Frugtaffald eller andet, der kan medfore Ulempe eller 
Fare for Færdselen. Tabes saadanne T in ", -kal \edkommende, saa snart han bli
ver vidende derom, snurest muligt druge Omsorg for, ul de fjernes,

10 Det er forbudt uden Politiels Tilladelse pna oífenllig Vej at foretage nogel 
Arbejde, hvorved Færdslen hæmmes eller de forbipasserende udsættes for Ulempe 
saasom at. reparere Vogne, sa\e eller hugge Brænde, Tommer eller deslige og at 
hugge Sten. Herfra undtages dog Arbejder íor Vejvæsenet. E j heller maa paa saa- 
danne Steder Tæpper udbankes, Sengeklæder hensættes til Udluftning eller Tbj, 
Fiskegarn eller lignende ophænges til Torring uden Politiets Tilladelse. Leer, Hi>- 
forke, Skydevaaben eller undre saadanne Genstande skal transporteres saaledes, at 
Sknde ikke kan befrygtes. Lud te Geværer maa ikke transporteres i Gaderne, og 
Geværer skal bæres med Bossepiben opad.

I I  Nnar offenllig Vej anlægges eller islandsælles, eller der ibvrigl foretages V ej
arbejder, der i væsentlig Grad er li] Ulempe for Færdslen, skal den paagældende 
Strækning, saa længe Arbejdet vedvarer, holdes forsvarlig afspærret. Fra Morket 
falder paa, indtil det bliver lyst om Morgenen. =kal der ved Afspærringen være 
anbragt íændle Lygter i fornodent Antal, i hvilken Henseende Politiets nærmere 
Ordrer bliver at folge. Overtrædelser af lovlig trufne Bestemmelser om midlertidig 
Afspærring af offentlig Vej, straffes efter denne Vedtægt,

12 Korelojer og andre Genstande, der i Morke hensættes eller henlægges pna 
Gader, Veje eller Pladser, skal afmærkes med Lygter.

13 Ved Opforelse af n je  eller ved Nedbrydning eller Hovedreparation af ældre 
Bygninger \ed offentlig \ej.~kal Ejeren, saafremt det af Politiet forlanges, ved Ind
hegning eller paa anden Maade træffe fornoden Foranstaltning til Forebyggelse 
af Ulemper for de forbipasserende, og saa snart Arbejdet er saa svidt fremskredet, 
at Indhegningen ikke længer kan anses for nodvendig, skal han straks bortlage
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samme og ryddeliggóre Pladsen. Ejeren er ansvarlig for, at Indhegningens For- 
bliven ikke nódvendiggóres ved utilbiirlig Forhaling af Byggenrbejdet.

14 Er en líygning eller en Del af den saa brostfældig, at der er Fare for Ned- 
sLyrtning, kan Poliliel forbyde Brugen af Bygningen helt eller delvis o" paalæggc 
Ejeren inden en vis Frisl at foretage saadanne Arbejder, at Faren fjernes, hvor
hos Politiel paa Ejerens Bekostning kan træffe de yderligere Foranstaltninger, der 
anses fornodne for at forebygge Fare for forbipasserende eller andre. Paa lig
nende Maade forholdes, naar Mur, Plankeværk eller andel Hegn ud mod offenl
lig Vej er i faldefærdig Sland, samL naar tilgrænsende Sand-, Ler eller Torve
grave med slejle Sider truer med Skred og derved udsætter nogen Del af offenl
lig Vej eller Sti for Nedstyrtning. Finder Politiet det nodvendigt, skal Afvisere 
anbringes. Vinder eller undre Indretninger, ved hvilke Varer eller andet hejses 
op fra eller ned til offentlig Vej, skal saavel som deres Tilbehbr have fornoden 
Slyrke, og maa kun betjenes af ovede og paalidelige Folk. Under Brugen skal 
der være anbragl Afvisere til begge Sider. Ved Rensning af Tagrender, Nedkast
ning of Sne fra Tage, Istandsættelse af saadanne eller andre mindre Bygningsarbej
der, der foreluges ud over eller ud íil offentlig Vej. er den, der forestaar A rbej
det, ansvarlig for, al forbipasserende tilborlig advares.

15 Genstande, der ved at falde ned, kan bevirke Skade eiler forurene, maa ikke 
opstilles eller ophænges paa Tage, Tagrender, aabne Altaner, Bygningers Ydersi
der, Mure eller Hegn eller i aabne Vinduer eller Luger, medmindre de er forsvar
lig fastgjort eller paa anden Maade sikret mod at falde ned. Naar Vinduer bol
des aabne ud til offentlig V ej, skal de være fastgjort paa forsvarlig Maade. Porle, 
Dbre, Hegnsled og Laager samt Skodder og Vinduer, hvis Underkant ikke lig
ger mindst 2 m over Jorden, maa ikke uden Politiets Tilladelse indrettes lil al 
aabne udad over den til Færdslen benyttede Del af offentlig Vej. Naar der ti! Hegn 
mod Gade, Vej eller Plads benyttes Pigtraad, skal denne anbringes paa den ind
vendige Side af Hefinslolperne, som i delle Tilfælde skal have en Tykkelse af mindst
15 cm. Paa den udvendige Side skal der anbringes en tilsvarende Række glat 
Hegnstraad, dog at den aversle Række Pigtraad ikke behover at være dækket 
paa denne Maade. hvis Hegnel har en Hojde af mindsl 1 in. Metalpigge maa ud 
til offentlig Vej, der ikke er ind^roflet. ikke uden Politiets Tilladelse anvendes som 
Bestanddel af Hejjn i lavere Hójd end 2,5 m.

16 Tyre, der maatte vise sig al være Jurlige, kan af Poliliet forlanges holdl 
inde i Síald eller forsvarligt tojrede ikke nærmere offentlig Vej end 35 m. Intet 
Kreatur, herunder Geder og Faar. maa tojres saaledes ved offentlig Vej, at de 
kan naa ud paa Korebanen.

17 Poliliet kan forbyde, hvad der paa offentlig Vej eller i sammes umiddel
bare Nærhed udsætler Færdslen for Fure.

4. Kapitel. Om den offentlige Færdsel.
18 Korende og Ridende er pligtige at iagttage behórig Forsigtighed og skal i 

Tide varsko Personer, der er foran dem paa deres Vej. De maa ikke passere andre 
Korende og Ridende i fri Galop eller Kariére. I Bygderne maa der kun rides 
Fod for Fod. Kapridning eller Kapkorsel maa kun finde Sted med Politiets Tilla
delse. Ingen maa paa offentlig Vej paa Cykle eller licnende Apparat ride forbi 
en Vogn eller Ryller, forinden han har forvisset sig om, at Kusken paa denne el
ler Rytteren er bekendt med hans Nærværelse, og skal han stundse og saavidt 
muligl bringe Cyklen eller Apparatet til Side, naar han med Ord eller Tegn opford
res dertil af kusken paa den modende Vogn, eiler han selv bliver opmærksom 
paa, al Helten er tilbójelig lil at blive sky. Ved Korsel i Tiden l/í> Time efter Solens 
Nedgang til 12 Time fór dens Opgang skal enhver Cykle være forsynet med lændt 
Lygte, hvis forreste Glas >kal være ufarvel. Lygten skal være anbragt foran paa 
Cykien, og være anbragt saaledes, at Lysel kan ses paa Afstand. Igennem Byg
derne skal Farten sagtnes. Enhver Cykle skal under Kbrselen være forsynet med 
en Klokke, der er i brugbar Stand. Naar der er Fure íor Sammenslód, skal der

162



3. Juli 1931

i Tide gives lydeligt Signal med Klokken. Brug aí Klokken fritager ikke den 
cyklende for Pligt lil at anvende behorig Forsigtighed, Paa Cyklen maa ikke sidde 
flere, end den er bestemt til, og den cyklende skal have begge Fodderne paa Pc 
dalerne, og altid mindst en Haand paa Styrel.

19 Ingen maa kore, ride eller age paa Forto\ eller Gangstier, anlagte langs of
fentlig Vej.

20 Gaaende, Korende og Hidende skal, hvor Forholdene tillader det. naar de 
moder hinanden, vige til hójre í Tide. Kommer en hurligere Korende eller Ri
dende bagfra, skal de foran korende eller ridende holde af lil hojre for at give 
Ptads lil al passere forbi.

21 Vogne med Læs skal være forsvarligt læssede. Del er forbudt at anvende 
særlig afmagrede, balle eller syge Hesle. Politiet kan i saadanne og lignende T il
fælde forbyde Anvendelsen. Hensynslos Benyttelse af P ick som al anden raa Be
handling af Hesle og andre Dyr er forbudt.

5. Kapitel. Om Hundt:.1)
22 Herrelose Hunde kan Politiet foranstalte optaget og fremlyst samt, hvis in

gen E jer inden 3 Gange 24  Timer indloser dem ved al betale de Udgifter, som Op
tagelsen og Fremlysningen har foranlediget, lade dræbe. Det samme gælder om 
Hunde, der ved at go eller tude paa offentlig Vej om Afienen eller Natten forstyr
rer de omboendes Ro. Ejeren er tiliige undergivet Strafansvar efter denne Ved
tægt.

6. Kapitel. Om Fredning a j offentlige Indretninger.
23 Det er forbudt al skrive eller tegne paa, anbringe Opslag paa, skære i eller 

paa anden Maade beskadige eller besudle, at flytte eller borttage de lil offentlig 
Nytte eller Prydelse bestemte Indretninger eller Genstande, saasom Monumenter, 
Brande, Vandposte, Vejstene, Færdselstavler, Stenter, Broer, Gadelygter, Telegraf- 
og Telefonanlæg, Eleklriciielsmaster, Vejvisere, Bænke og Indhegninger, saavel 
som den til offentlig Vej slðdende Del af Hus, Mur, Trappe, Hegn, Port, Led eller 
lignende samt at sprede eller bringe l orden i de paa eller ved offentlig Vej op
satte Materialdynger eller andel Vejen lilhórende,

24 Det er forbudt uden Forslanderskabets Tilladebe at opbryde Vejbanen eller 
foretage nogen Gravning i eller anden Forandring \ed offentlig Vej med derlil 
horende Grbfter og Rendestene, Gangstier og Fortove.

25 Det er forbudt at beskadige de paa offentlig Vej eller i offentligt Anlæg staa- 
ende Træer, saasom at afbrække Grene eller Kvisle, afrive eller skære i Banken. 
I offentlige Anlæg er de besogende pligtige at overholde de ti! Fremme af Orden 
og Fred trufne reglementariske Bestemmelser, naar disse er bekendtgjort ved Op
slag ved Indgangene eller paa andre passende Steder, Det er forbudl at stige op 
paa eller over eller at beskadige de ved offentlig Vej eller om offentlige Anlæg 
anbragte Indhegninger.

26 Paa Kirkegaarde maa ingen Legen eller anden af Hensyn til Stedet upas
sende Opforsel finde Sted. Det er forbudt at trænge ind paa Kirkegaarde paa T i
der, da Indgangen boldes lukket, eller der at gaa udenfor de afstukne Gange, be
skadige Træer, Blomster eller andre Vækster eller beskadige eller besudle Grav
steder eller andre paa Kirke-iaarden \ærende Anlæg. Born under 10 Aar maa 
ikke komme paa Kirkegaarde uden i Folge med og under Opsigt af voksne, der 
er ansvarlige for deres Opforsel. iHunde maa kun medtages, naar de fores i Baand,

7. kapitel. Om Gadenavne og Opslag
27 Forstanderskabel kan foranstalte Navnet paa offentlig Vej malet eller op

sat paa Hus, Plankeværk eller andel, der danner Hjornel af eller Indgangen til 
Vejen,

28 Det bestemmes af Forstaftderskabel, paa hvilke Steder Opslag af Bekendtgorel- 
ser fru Øvrigheden eller andre offentlige Myndigheder skal finde Sted, dog at Op

*) Jfr. An. Nr. 88 ot 31. JMnrts 1928 ok midl. Best. Nr. li uf 15. Apr. 1947.
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slag paa privale Ejendomme kun kan finde Sled med Ejerens Samtykke. Bekendt
gørelser angaaende Foredrag, Moder, Forevisninger og offentlige Forlystelser, til 
hvilke fornoden Tilladelse haves, kan ske ved Opslag, naar Ejeren af del Sled, 
hvor Opslaget finder Sted, giver sil Samtykke derlil. Del samme gælder med Hen
syn lil Valgopraab. Andre Bekendtgorelser 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 ved
kommer de deri boende Personers Næringsvej, Bopælsforandringer og andre Hen
visninger, som knytter sig lil Opslagsstedet eller dets Beboere. Alle Opslag skal af 
vedkommende borttages, naar det Øjemed, hvori de cr opslaael, er fyldeslgjorl, 
og Politiel kan, hvis vedkommende ikke efter Paalæg sorger derfor, foranledige 
dem fjernet for hans Regning. Lovlig gjorte Opslag er det forbudt al afrive, be
sudle eller paa anden Maade beskadige eller gore ulæselige.

8, Kapitel. Beværtninger og Gæstgiverier.
29 Beværtninger og andre Forretninger, hvor Spise- og Drikkevarer er Gensland 

for offentlig Forhandling til Fortæring paa Stedet, skal holdes lukket fra k i, I I  
Aften til Kl. 5 Morgen. Undtagelser kan gores af Politiet med Forstanderskabets 
Samlykke. Saafremt der fra samme Lokale drives almindelig Handel, gælder Lukke
lovens Bestemmelser.

30 Del er forbudt paa offentlig Beværtningssled at ud\ise voldsom eller sloj 
ende Adfærd, hvorved andre Gæster, Værten eller dennes Folk fortrædige®, eller 
andre af Husets Beboere eller omboende forstyrres, og i det Hele at foretage no
get, der strider mod Orden eller Sommeligíied. Udbetaling af Arbejdslon eller 
Hyre maa ikke finde Sted i Beværtninger.

31 Værten maa ikke tilstede eller laale, at Arbejdslon eller Hyre udbetales i 
Irnns Be\ærtning, eller at der sammesteds forefalder noget, som strider mod Or
den eller Sømmelighed, Har Slagsmaal eller anden betydelig Uorden fundet Sted
i Beværtning, kan Politiet beordre denne lukket for Resien af Dagen. Politiel kan, 
In or Forholdene kræver det. forbyde enhver beværtningsdrivende lil Hjælp i de 
Lokaler, h\or Gæster opholder sig, at benytte anden kvindelig Medhjælp end hans 
Hustru og Dbtre over 18 Aar.

32 Alle Beværtnings- og Gæstgnerlokaler er underkastel Tilsyn af Politiet og 
Sundhedskommissionen, der kan træffe Afgórelse om Lokalernes Storrelse m. v.

9, Kapitel. Om offentlige Forlystelser,
33 Dramatiske Forestillinger, Operaer, Balletter eller lignende maa ikke opfores 

offentligt uden dertil gennem Justitsministeriet1) meddelt Bevilling; dog kan Am
tel1) give Tilladelse til Opforelse af en enkelt Forestilling af den nævriíe Arl, lige
som Politimesleren kun give Tilladelse til Opforelse af dramatiske Forestillinger af 
Dilletanter i velgðrende Øjemed saml til Opforelse af enkelle dramatiske Aften
underholdninger. De næ%nte Tilladelser fra Amtet og Politimesleren maa ikke ud- 
færdiges, fór vedkommende Andrager har godtgjort at have erhvervet Ret til al 
opfore det paagældende dramatiske Arbejde af Forfatteren selv eller dennes lov
lige Repræsentant.

34 Det er forbudt uden Politiets Tilladelse offentlig al give Koncerter eller andre 
musikalske Præstationer, derunder Radiokoncerter, afholde Dans eller Maskerade, 
afbrænde Fyrværkeri, ghe Cirkus eller Varieleforestillinger, magiske eller lig 
nende Forestillinger, fore\ise Seværdigheder, saasom Menageri, sjældne Dyr o? 
Panoramaer, lade afbenytte Karuseller, Skydeborde eller iignende. afholde Ge- 
\ inslskydning eller lignende. Til Afholdelse af Tombola-) udkræves Amtets Tilla 
delse. Tilladelse til Kirkekoncerters Afholdelse maa ikke meddeles, forend \ edkom
men de kirkelige Myndigheders Samtykke er erhvervet. Det er forbudt offentligt

' )  Nu Landsstyret.
- )  Nu fttrtisk S ic ranliggende.
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at forevise levende Billeder uden den efler Lovgivningen derlil fornodne Tilla
delse.

35 Enhver, hvem Tilladelse efter de foranstaaende Bestemmelser er meddelt, skal 
efterkomme de Regler, som Politiet maallc give til Ordenens Overholdelse, og 
han er ansvarlig for, al de opforle Forestillinper m. ■*. ikke er ní uanstændigt el 
ler iovrigt af strafbart Indhold, i hvilket Fald dc kan forbydes af Politiet. Det 
kan af Politimesteren paalægges vedkommende al udrede Betaling lil særligt Po- 
Iititilsyn. Det er forbudt at bekendtgore saadanne Forestillinger m. v. forinden T il
ladelse til deres Afholdelse er meddelt.

3G Ved offentlige Forestillinger eller andre Forlystelser íkul de besógende iagt
tage Somniclighed og Orden.

10. Kapitel. Om den offentlige Renlighed.
37 Politimesteren kan i Forening med vedkommende Forstander^kab fastsætte 

Regler om Fejning og Rensning af Gader og Forlove paa Steder med bymæssig B e
byggelse.

38 Spildevand maa ikke ledes ud paa offentlig Vej eiler í Vejens Grofter eller 
Rendestene; del samme gælder Slam, Mudder eller faste Ureniigheder. i Tovejr 
skal vedkommende E jer holde Rendestenene ophuggede. Naar om Vinteren glat 
Fore indtræder, skal offentlige Veje, saafremt det af Politiet bestemmes, bestros 
med Sand, Grus, Aske eller lignende af den tilstedende Grunds Ejer.

39 Sne og ls maa ikke fra Have eller Gaardsplads kastes ud paa offentlig Vej. 
Heller ikke maa Sne eller Is fra Vej, Have eller Gaardsplads knsles i offenllige 
Vandsleder.

40 Det er forbudt paa offenllig Vej al henkaste Aadsler, Husaffald eller anden 
Urenlighed, og enhver, der spilder saadanne Ting, er pligtig straks at borttage 
dem. Ligesaa lidt maa slige Ting kaste i Vandlob eller andre saadanne Steder, el
ler i Aflobsrender eller andetsteds, hvorfra de kun flyde ud i Grofter eller Rende
stene i offentlig Vej eller l Vandlob, Sundhedskommissionen kan fastsætte Udsmid- 
ningssteder, hvor Husaffald eller anden Urenlighed kan henkasles.

11. Kapitel. Om Straf og Erstatm\ig.
41 Overtrædelse af nærværende Vedlægt og de i Medfor af samme trufne Be

stemmelser behandles efter Reglerne om Politisager og straffes efler Lov Nr. 55 
af 13. April 1894 indeholdende Bestemmelser om Poiiliel paa Færoerne, § 5. Der
som den af et Barn begaaede Forseelse er sket efter Befaling, Opfordring eller T il
skyndelse af Forældre eller andre, der træder i Forældres Sted, vil disse være al 
strafíe for Forseelsen, hvilket ogsaa skal gælde, naar Forseelsen maa tilskrives 
de nævnte Personers Mangel paa behðrigt Tilsyn med Barnet. Naar nogen und
lader al foretage, hvad der ifolge nærva;rendc Vedlægt eller de i Medfor af denne 
trufne Beslemmelser paahviler ham, kan Politiet foranstalte det udfort eller træffe 
fornoden Foranstaltning lil al forhindre, at Forsommelsen medforer Skade. Om
kostningerne herved bliver al udrede af den skyldige; det samme gælder de Om
kostninger, der foranlediges ved Foranstaltninger, som af Politiet træffes for at 
forhindre forestaaende eller standse endnu ikke fuld forte Handlinger, der ved el
ler i Henhold lil Vedtægten er forbudt.

42 Denne Vedtægt Iræder i Kraft den 1. Oklober 1931,

15. Juli —  ANORDNING (NR. 198) OM INDFØRELSE AF MATRIKUL OC 
O PRETTELSE AF REALREGISTER FOR UD SKIFTED E PLADSER PAA F Æ R 
ØERNE UDENFOR THORSHAVN.1) I Henhold til den Regeringen ved § 16 i 
Lov Nr, 85 af 31. Marts 1928 om Indførelse af en Matrikul og Oprettelse af et Re- 
alregisler for Thorshavn meddelte Bemyndigelse fastsættes herved folgende Reg
ler om Indfórelse af Matrikul og Oprettelse af Renlregister for udskiftede Plad
ser paa Færoerne udenfor Thorshavn:

1) Som ændret ved L!. Nr. 26 ní 31. Maria 1949.
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1 Naar en Plads er udskiftel í Henhold lil de ti! enhver Tid gældende Regler, 
jfr . Lov Nr. 125 aí 20. April 1926,*) skal den som Resultat af Udskiftningen 
foreliggende Malrikulering være den fremtidig gældende Matrikul, der kun kan 
ændres ved Udstykning eller Sammenlægning.

2 Til Udstykning af et Matrikulnummer paa vedkommende Plads udkræves Ap
probation af Landbrugsraadet.

Udstykningsopprobationcn, der skol indeholde Oplysning om de ved Udstyknin
gen udJagte Adgangsveje, bliver al meddele Dommeren, der paa det udstykkede 
Matrikulnummers Folio har al notere den ved Udstykningen foregaaede Forand
ring med Hensyn lil Areal, Vejadgang m. m.

Intet Skode eller andet Adkomstdokumenl paa en Del af el Matrikulnummer, lil 
hvis Udstykning Landbrugsraadels Approbation i Henhold lil denne Anordning 
udkræves, maa tinglæses, forinden det ved Landbrugsraadels Foranstaltning er ble
vet forsynet med Paalegning om Approbationens Dalo, om Parcellens Areal og 
de særlige Forpligtelser, der maalíe være knytlel til Approbationen. Ved Tinglæs
ningen skal fremlægges et af Landbrugsraadet alleslerel Udstykningskort over det 
paagældende Areal.

Ligeledes maa inlet Skbde eller andet AdkomsldokumenL paa en fast Ejendorn 
eller en Del af en saadan tinglæses, forinden del af Forslanderskabet er blevel 
forsynet med Paalegning om, ut de forfaldne Skaller af Jord og Bygninger er 
betalt. Det skal derhos være forsynet med Paalegning af vedkommende Syssel
mand om, at ogsaa de Ejendommen paabvilende Skatter til Lagtinget er betalt.

Anaaoende de Forpligtelser, der paahviler en Parcel, foretager Dommeren i Hen
hold til Paategningen paa Adkomsldokumentel ved delles Tinglæsning den for
nodne Notering paa Ejendommens Folio.

Ingen Del af et Matrikulnummer maa særskilt borlfæsles eller for et længere 
Tidsrum end 10 Aar bortlejes, og inlet herlil siglende Dokument maa tinglæses.

Bygningskommissionen maa ikke meddele Tilladelse lil Bebyggelse af en udstyk
ket Del nf el Matrikulnummer, uden al Landbrugsraadels Approbation samt det 
attesterede Udstykning-kort er forevist Kommissionen.

3 Den, der onsker et Matrikulnummer udstykkel, har desangaaende al henvende 
sig til Landbrugsraadet, som efter indhentet Erklæring fra vedkommende Forstan- 
derskab og med fornoden sagkyndig Bistand derefter foranstalter den i Anledning 
af Udstykningen fornodne Opmaaling og Parcelskcllenes Afmærkning í Marken 
med tydelige og varige Mærker, all d ier de Regler, der maalte blive íaslsal af Land
brugsraadet.2)

4 Sammenlægning af flere Malrikulnumre paa vedkommende Plads til eet Ma
trikulnummer, saaledes al dette ibke paany maa udstykkes uden Landbrugsraadels 
Approbation, maa ikke finde Sted uden TilladeUe fra Landbrugsraadet. Forinden 
en saadan Sammenlægning tillades, skal der foreligge Attest fra Dommeren om, at 
der mellem de linglæste Prioritetshavere i Matrikufnumrene har fundet et Opgor 
Sted, hvorved Hæftelsernes Priorilel indbyrdes er blevet fastlagt, eller om, al Ma- 
tríkulnumrene er undergivet de samme Hæftelser, eller al kun det ene Matrikul
nummer er behæfte!. Nævnle Fastlæggelse af Priorilelerne skal ske ved tinglæsl 
Paalegning paa Pantebrevene.

Er det i Øjeblikket umuligt al skaffe Paalegning. eller nægter cn Panthaver al 
give Paalegning, kan Sammenlægning dog tillade*. naur der enten stilles en efter 
Dommerens Skon betryggende Sikkerhed for den pauj’ældcnde Panterets Indfrielse, 
eller der fremskaffes Altest fra Dommeren og to af linm tilkaldte, paa dette Om
raade særlig kyndige Mænd om, al Sammenlægningen ikke kan medfore nogen 
som helst Fare for Pantesikkerheden. I disse Tilfælde fastsættes Priorilelsforhol- 
det af Dommeren.

' )  Nu Lov Nr. 147 aí 27. Maria 1939
s)  Jfr . Kunng. nr, 36, 15. mni 1951.
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Nærmere Regler om Tilvejebringelse af de i andel Stykke nævnle Attester, her
under Instruks for Vurderingsmændene og Regler om Betalingen for Allesterne, 
gives nf Justitsministeriet.

Ved Tvangsauktion over et sammenlagt Malrikulnummer ansættes de for Sammen
lægningen bestaaende Servitutters, Brugsrettigheders og andre Byrders Andel í Kobe- 
summen, hvis de ikke fuldt dætkkes, ved et Skiin af Fogden under Hensyntagen til 
Forholdet mellem Værdien af den Byrderne vedkommende Del af Matrikulnum- 
meret og Værdien uf det sammenlagte Matrikulnummer,

5 Forinden Landbrugsraadel approberer en Sammenlægning, skal der indhentes 
en Erklæring fra Forslanderskabet.

6 Genparter af Matrikulens Dokumenter kan faas gennem Landbrugsraadet. Be
lingen herfor og for Parcelkorts Attestation faslsætles af Landsstyret.

Regler for Matrikulens Vedligeholdelse faslsætles af Landsstyret efler Forhand
ling med Landbrugsraadel,1)

7 Dommeren opretter Realregister for samllige Mntrikulnumre for hver Plads 
efter nærmere Regler, der fastsæltes af Juslitsminisleriel.-) Lfdgiflerne herved afhol
des af Statskassen.

8 Snaresl efter, al hver af de i § 1 omhandlede Udskiftninger er endelige, an
lægger Lagmanden ved offentlig Stævning, der indrykkes .S Gange i den for Fær
oerne til Optagelse af offentlige Bekendtgorelser autoriserede Avis og i Statstidende, 
med 6 Maaneders Varsel Retssag ved Færoernes Ret mod alle og enhver, der 
maatte have Indsigelser at fremsætte imod, at de i Matrikulen for vedkommende 
Plads anfarte E jere indfores i Realregisleret som Ejere af i enhver Henseende 
ubehæftede Ejendomme.

Det skal i Stævningen anfores, at den gælder alle og enhver, som mener at have 
Ejendomsret, der ikke er anfíirt i Matrikulen, Panterel, Brugsret eller ervilutmæs- 
sige Retligheder over fust Ejendom vedkommende Sted, og det skal ved Stævnin
gen paalægges dem ved Mode i Retten at medbringe AdkomMdokumenter, Pante
breve og andre lil Sagens Oplysning tjenende Dokumenter, der maalte være i 
deres Besiddelse, saml Genparler af disse Dokumenter, udfærdiget efler Regler, 
der fastsæltes af Justitsministeriet.2) Dokumenlerne skal iaa vidt muligt være for
synet med Paategning af Udskiflningskommssionsformanden eller Sysselmanden om, 
under hvilkel Matrikulnummer det i Dokumentet ommeldle Grund^tykke er optaget 
i Matrikulen; Bemærkning herom skal oplages i Slævningen. Del skal endvidere 
i Stævningen unfores, at Matrikulen med tilhorende Korl ligger lil Eftersyn paa 
Dommerkonloret.

9 Den i forrige Paragraf omhandlede Retssag falder i Rette samtlige ordentlige 
Retsdage, der ligger mellem Stæ%Tningens forste Indrykkelse og Stævnevarselets Ld- 
lob, begge Dage medregnet, og kan endvidere behandles af Dommeren paa over
ordentlige Retsmoder,

Forsie Retsdag fremlægges Matrikulen med tilhorende Kort.
Indsigelser fremsættes inden Retten og behandles uf Dommeren inden Retten 

under Tilsigelse af alle vedkommende, derunder Lagmanden og Forslanderskabet. 
Dette skul være bereltiget til at indbringe for Retten Sporgsmaal om Servitutter, 
som maalte skonnes al være af almen Betydning.

10 Senest 4  t ger efter Stævnevarslets Udlob optages Retssagen til Dom. I 
Dommen fastsættes, at Matrikulen med de Ændringer, der anfores i Dommen. §kal 
danne Grundlaget for Realregiílrel.

11 Ved Dommen erhverver den paagældende Legitimation som E jer, Panthaver 
eller Indehaver af anden Rel over vedkommende Ejendom.

Dog kan Dommeren forbeholde den, der har frermat Indsigelse, Adgang til ved 
en inden 5 Maaneder efter Dommens Afsigelse mod den legílimerede anlagt Sag

!)  J fr . Bek. 262 af 29. Okt. 1931 og kunng. nr. 36, 15. mat 1951.
3) Jfr , Bek. 244 af 18. Sept- 1931,
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al faa sin Indsigelse underkaslel fornyel Behandling ved Underretten, De saaledes 
forbehold le Rettigheder indfores i Realregístret med Tilfbjelse i Anmærkningsnibrik- 
ken af Ordet »forelohig«, Saafremt Sag ikke er anlagt inden den íoran fastsatte 
Frist, eller Rettigheden nægtes Anerkendelse ved endelig og upaaankelig Dom, 
udslettes Rettigheden af Realregistret. Anerkendes derimod Rettigheden ved saa
dan Dom, gores der herom Anmærkning i Registeret, og Ordet »íorelobig« ud
streges.

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 
Anordnings §■§ 8 og 11, maa íkke tilbageleveres íor Ankefristens Udlob. Inden 
Tilbageleveringen skal hvert enkelt Dokument aí Dommeren forsynes med Paa
tegning om den i Dokumentet omhandlede Ejendoms Matrikulbetegnelse og, hvis 
Dokumentets Indhold ikke fuldt ud er godkendt ved Dommen, om i hvilken Ud
strækning Indholdet er godkendt.

14 Sager, anlagt i Henhold til denne Anordnings §§ 8 og 11, er fritaget for Ge
byr i forste Instans.

15 Naar der íor en udskiftet Plads er oprettet Realregister i Overensstemmelse 
med § 7, skal der af de ti] Tinglæsning indleverede Dokumenter leveres Genpar
ter, der opbevares efter nærmere aí Landsstyret fastsatte Regler.1) Genparterne skri
ves paa Folioark, og deres Rigtighed bekræftes af Dommeren, For Bekræftelsen af 
Genparterne af de lil Tinglæsning indleverede Dokumenter svares der eL Vederlag 
a í 1 Kr. for hvert læst og 50 Øre for hvert aflæst Dokument.

Finder Udslettelse Sted i Henhold til Fuldmagt, eller skal der ved Aflæsning le
veres Genparter af mellemliggende utinglæsle Transporter, Udlægspaategninger el
ler andre Paategninger, svares der en Afgift af 50 Øre for Bekræftelsen af hver 
Genpart af disse Dokumenter.

Af Bekræftelsesvederlaget lilfalder lo Trediedeie Dommeren, medens en Tredie- 
del Lilfalder Statskassen og íóres lil Indtægt paa Konlorholdsregnskabet.

16 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Oktober 1931.

17. Juli —  BEK. {(NR, 200) A F de i Lov Nr. 84 af 30. April 1909, Lov Psr.
28 af 30. Januar 1923 og Lov Nr. 59 af 14. Marls 1931 indeholdle REGLER OM 
KOMMUNALE VALC I LANDKOMMUNERNE PAA FÆRØERNE. I Medfor aí 
den Bemyndigelse, som er givet Justitsministeren ved g 7 i Lov Nr. 59 af 11. 
Marts 1931 om kommunale Valg i Landkommunerne paa Færoerne, bekendtgores 
herved Lov Nr. 84  af 30. April 1909, ændret i Overensstemmelse med Lov Nr. 28 af
30. Januar 1923 og Lov Nr. 59 af 14. Marls 1931, som: Lov om kommunale Valg 
i Landkommunerne paa Færoerne.

1 I Stedet for Bestemmelserne i §■§ 4 — 10 i Afsnittet om Forstanderskabernes 
Sammensætning og Valg i Lov om de færoske Landkommuners Styrelse aí 28. Fe
bruar 1872, jfr . Lov Nr. 28 af 2. Marts 1903 om Forandringer i nævnte Lovs 
§ 6, træder de i nedensloaende §§ 2— 20 indeholdte Bestemmelser.

22) Valgret og Valgbarhed til Forstanderskabet tilkommer enhver, der har Valg
ret til Folketinget, og som ved Valgets Foretagelse har Bopæl i Kommunen og 
er Skatteyder lil denne samt i det Regn;kabsaar, hvori Valget foregaar, og i hele 
det umiddelbart forudgaaende uden Afbrydelse har haft Bopæl i Kommunen, med
mindre vedkommende nyder eller har nydl UnderMoltelse af Falligvæsenet, som 
ikke er enten eftergivet eller tilbagebetalt. For en Enke, fraskilt, frasepareret eller 
forladt Hustru betragtes den Fatlighjælp, der har været ydet hendes Ægtefælle,

*) Jfr . Bak. 244 af IB. Sept. 1931.
s) Som ændret ved Lov Nr. B8 a f 15, M arts 1939 ug LI. Nr. 61 af 2. Dec. 1949. Ifiilge midl. 

Best. Nr. 36 af 22, Nov. 1944 tilkommer Valgret og Valgbarhed til Thorslmvn Byrnad 
enhver, der hor fyldt sit 21de Aar og iovrigt opfylder <lc i Lovgivningen foreskrevne Be
tingelser, Ved LI, Nr. 61 a í 2. Dec, 1949 er Betingelsen om Betaling a í Kommuneskat 
ophævet.
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i Lobet aí de sidste 5 Aar, og medens hun levede i Samliv med ham, som tillige 
oppebaaret aí hende selv; dette gælder dog ikke, naar hun i el Aar efler Samlivets 
Ophor ikke har modtaget Fattigunderstøttelse.

Den Vælger, der har Bopæl paa flere Sleder, be'temmer selv, paa hvilkel af 
disse han vil gore sin Valgret gældende.

Naar en Ægtemand som Familieoverhoved har svaret direkte Skat til Kommu
nen af Ægteparreis fælles eller af Hustruens særlige Midler, belragtes de begge som 
Skatteydere.

Mand og Hustru eiler besiæglede i op- eller nedstigende Linie maa ikke paa 
samme Tid have Sæde i Forstanderskabet.

3 Forstanderskabets Medlemmer vælges fremlidig paa 1 Aar, og samtlige Med
lemmer nfgaar samtidig.

4 Valgene i hvert Sogn ledes af et Valgnævn. bestaaende af 3 af Forslanderska- 
bel aarlig valgte, i Sognel bosatte Vælgere, I de Kommuner, hvor 2 eller flere 
Sogne i Forening skal vælge et eller flere Medlemmer, vælger Forstanderskabet des
uden et fælles Valgnævn paa 'å Medlemmer. Valgnævncne vælger selv deres For- 
mtend.

Til hvert Valgnævn vælger ForUanderskabel desuden 2 Suppleanler.
Vælgere, der ikke kan undslay sig for at modtage Valg til Forstanderskabet, er 

pligtige Lil al paatage sig Hvervet som Medlem a í (eller Suppleant til) Vaignæv- 
net og som Lilforordnet Hjælper for samme.

5 Med Skattelisterne for det fore^aaende Aar som Grundlag affatler Sognets 
Valgnævn i Oklober Maaned, Aaret for de ordentlige Valg skal foregaa, en Liste 
over de i Sognet bosatte valgberettigede Personer. Vælgerne opfores med deres 
fulde Navn og belegnes iovrigt saaledes, at Forveksling ikke kan finde Sted. Paa 
Listerne oplages de Personer, som forventes al ville have opnaaet Valgret 
den 1. Januar det kommende Aar.

Personer, der ved Valglisternes Affattelse ikke har betalt den dem paahvilende 
Kommuneskat,1) medtages paa Valglisterne, men de paagældende skal ved en ende
lig Berigtigelse, der foretages paa el Miide af Valgnævnel Ugedagen for Valgda
gen, slettes a f Valglisterne, saafremt Skatten for det forudgaaende Kalenderaar 
paa delte Tidspunkt er forfalden til Inddrivelse ved Udpantning og ikke bortset 
fra den Del, der lovlig maatte være eftergivet er betalt inden dette Mode. I 
den Bekendtgorelse, der ifiilge § 6, 2. Slk,, skal udfærdiges om Valget, skal det 
bemærkes, at de paa Valglisterne opfiirle Personer, saafreml de vil forblive paa 
Valglisterne, maa have erlagt den til Inddrivelse ved Udpanlning forfaldne Kom
muneskat for del forud for Valget gaaende Kalenderaar inden det Mode, der af
holdes af Valgnævnet Ugedagen for Valgdagen.

I de forste M  Dage af November Maaned fremlægges Listerne lil Eftersyn paa 
el for Sognels Beboere bekvemt Sted eller efler Omstændighederne paa flere Ste
der,

Om Tiden og StedeL for Fremlæggelsen sker Bekendtgorelse med 8 Dages Var
sel ved Kirkestævne og paa anden i Sognet brugelig Maade.

Indsigelser imod Valglisterne fremsættes skriftlig inden 18, November íor Val?- 
nævnet, som afgor Sporgsnrmalet og inden December Moaneds Udgang foretager 
de nodvendige Rettelser i Listen og meddeler Klageren Underretning herom. De 
saaledes berigligede Valglister gælder fra 1. Januar til 31. December,

Endvidere bliver de, som kan ventes at ville opnaa Valgret i Lobel af det Aar, 
for hvilke Valglisterne skal gælde, at opfiire paa en særskill Liste med udtrykkelig 
Angivelse af Tidspunktet íor deres Tilflytning til Kommunen, saml for de ikke 
25-aarige af den Dag í Aarel, da de fylder del 25de Aar.-)

■) Ved LI, Nr. 61 of 2. Dec J949 er Betingelsen om Betaling a{ Kommuneskat ophævet.
-) Nu de ikke 21-aarige, der ojifores med den Dag, de fyldet det 21de Aor.
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61) De ordentlige Valg foregaar í Maanederne November December.
Valgnævnet fastsætter Tiden og Stedet for Valgets Afholdelse. Valgdagen bekendt

gores 6 Uger forud ved Kirkestævne og paa anden i Sognet brugelig Maade. 
Paa samme Maade bekendtgores Stedet og Klokkeslettet for Valgets Afholdelse 
med mindst 8 Dages Varsel. Afstemningen begynder Kl, 10 Formiddag og varer 
til Kl. 1 Eftermiddag, hvorefter den udsættes til Kl. 6 Eftermiddag; derefter fort
sættes den til Kl, 8 Aften, og saa længe der endnu derefter melder sig Vælgere 
for at afgive Slemmer, 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 Naturforhold er 
vanskeligt for Vælgerne al samles paa eet Sted, kan der ved Vedtægt træffes Be
stemmelse om, at Afstemningen skal foregaa paa to eller flere Steder i Sognet.

Vedlæglen skal indeholde Bestemmelser om Kandidatlisters Modtagelse, om Valg
handlingens Ledelse, om Stemmerum, Stemmekasse og Slemmemodtagelse paa 
hvert Sted samt om Slemmernes endelige Optælling, alt i Overensstemmelse med 
nærværende Lovs Regler, Jcun med de Lempelser, som nodvendiggores ved, at Af
stemningen foregaar paa mere end eet Sted.

Forslag ti! saadan Vedtægt udarbejdes af Forslanderskabet saa betids, at det 
ved Lagtingets Aabning kan forelægges delte til Stadfæstelse.2) Finder Lagtinget An
ledning lil at foretage, Forandringer i det indsendte Udkast, bliver Forstanderskabets 
Erklæring at indhente.

7 Afstemningen sker i Henhold ti! Lister, hvorpå a bestemte Personer bringes 
i Forslag til Valg.

Enhver saadan Kandidatliste skal være indleveret til Formanden for Valgnæv
net inden Kl, 12 Middag paa 3 Ugers Dagen, forinden Valget finder Sled. Listen 
skal være underskrevet af mindst 5, hojst 10 Vælgere som Stillere, og være ledsaget 
af en Fortegnelse over Stillerne, hvori disses Navne, Stillinger og Bopæle er 
tydeligt angivne.

Hvor flere Sogne skal vælge i Forening, indleveres Kandidatlisten til Formanden 
Í det fælles Valgnævn, som, efter at Listen er godkendt, sender Afskrift af denne 
tií Valgnævnene i de enkelte Sogne.

Den Stiller, som indleverer Listen, har Ret til paa en af ham medbragt Afskrift 
af Lislen al faa Formandens Tilstaaelse for, at og naar Listen er indleveret.

En Kandidatliste kan indeholde færre Navne 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, ot der ikke kan 
finde Forveksling Sted med nogen anden valgbar Person, Er nogen af de paa Listen 
opforle Kandidater ikke valgbar, eller er han saa utilstrækkeligt betegnet, at 
Valgnævnet ikke kan skonne, lil hvilken valgbar Person der sigtes, udslryges hans 
Navn af Lislen.

Saafremt Valgnævnet (det fælles Valgnævn) finder Grund lil al erklære en 
Kandidatliste for ugyldig eller li! at stryge noget Navn af Listen, skal dets Kendelse 
■tilfores Valgbogen. En Udskrift af Kendelsen ska! for Valgets Begyndelse med
deles den Stiller, som har besðrgel Indleveringen.

De af Valgnævnet godkendte Kandidatlister mærkes h\er med sit Bogstav (A.,
B., C. o. s, v.), og paia hver Liste sælles Nummer (1. 2. 3 o. s. v.) foran Kandida
ternes Navne i den Rækkefolge, hvori de af Stillerne er opforte.

Mindst 3 Dage for Valget bekendtgores Kandidatlisterne ved Kirkestævne eller 
paa anden brugelig Maade.

For saa vidt der lil Formanden for Valgnæ\net til den i 2, Stykke foreskrevne 
Tid kun er indleveret een gyldig Kandidatliste, betragtes de paa samme opforte 
Kandidater som valgte uden Afstemning.

>) Som ænilret ved LI.Nr. 61 af 2. He<\ 19-19.
-) Hsnluirér nu umler I-atidsstyrtM,
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8 Valgnævnel tilvejebringer til Brug ved Valget Stemmesedler og dertil passende 
Konvolutter i fornodent Antal. De saaledes tilvejebragte Stemmesedler og Konvo
lutter skal alle haves til Stede ved Valget. Afstemningen foregaar ved Afgivelse af 
saadanne Stemmesedler, indlagte i de derlil horende Konvolutter.

Stemmesedlen skal i tydeligt Tryk eller Stempel indeholde Betegnelserne »Valgliste 
A«, »Valglist B«, »Valgliste C« o. s. v. í saa mange Linier, som der er Kandidat
lister; hver Valgbetegnelse skal slaa i en Linie for sig, og hver lo Valgbelegnelser skal 
være indbyrdes adskilte ved en vandret Streg. Intet andet Ord eller Bogstav og 
intet Navn, Tal eller Tegn maa være paafort nogen Stemmeseddel enlen ved Tryk 
eller ved Skrift eller paa anden Maade.

Konvolutterne skal være uigennemsigtige og saaledes tildannede, al de helt dæk
ker den indlagte Stemmeseddel. Paa hver Konvolut skal være trykt eller stemplet 
Valgets Aar og Dag. Intet andet Navn, Ord, Tal eller Tegn maa være paafort 
nogen Konvolut enten ved Tryk eller ved Skrift eller paa anden Maade.

Valgnævnet tilvejebringer endvidere en Stemmekasse og et Stemmerum af den 
nedenfor angivne Beskaffenhed eller, hvis flere behoves, det fornodne Antal deraf.

Stemmerummet skal være et ved Opstilling eller ved Ophængning dannet Rum 
af en saadan Beskaffenhed, at en Miand kan staa oprejst deri uden at kunne ses 
af nogen udenfor RumrneL 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 indrettet, at ingen Stemmeseddel kan 
udlages af den, udert al Kassen aabnes.

8 Paa Valgslederne skal fra Valghandlingens Begyndelse Kandidatlisterne findes 
opslaaede trykte eller tydelig skrevne og mærkede med deres Bogstav, Ligeledes 
skal der findes opslaael en af Amtet1) affattet, trykt Vejledning for Vælgerne, 
indeholdende det væsentlige af de i nærværende Lovs §i§ 6— 16 indeholdte Be
slemmelser.

10 Valghandlingen aabnes af Formanden med at bekendtgore Navnene paa Valg
nævnets Medlemmer, del Antal Medlemmer, der skal vælges, og de i Henhold lii § 7 
modtagne Lister; han foreviser den Kasse, hvori Stemmesedlerne skal nedlægges, 
saaledes at det kan ses, at den er tom.

Under Tilsyn af Valgnævnets Formand fores en Valgliog, der skal være autori
seret af Forslanderskabet. I Valgbogen optegnes det væsentlige af, hvad der vedrorer 
Valghandlingen, navnlig Anlallet af indleverede Lisler og Navnene paa hver Listes 
Kandidaler i den paa Listen opforte Orden. Tallet af de til Brug ved Valget til
vejebragte Stemmesedler og Konvolutter, Tullet uf afgivne gyldige Stemmesedler, 
Tallet uf afgivne ugyldige Stemmesedler, Tallet af Stemmer paa hver Kandidat
liste samt Na\nene paa de valgle Kandidater med vedfojet Listebetegnelse. Efter 
Valgels Afslutning opbevares Valgbogen af Valgnævnel.

11 Til Valgmodel slaar Adgangen aaben for enhver, dog al Valgnævnet kan 
•bestemme, at der i det Værelse, hvori et eller flere Sleinmerum er anbragte, ikke 
under Afstemningen, foruden de derved ansatte Valgnævnsmedlemmer, maa op
holde sig andre end de med Afgivning af Slemme sysselsatte og de paa Adgang til 
Slemmegivning ventende Vælgere, hvilke sidstnævntes Tal kan begrænses efler, hvad 
Ordenen kræver, saml Kandidaterne og 2 Stillere for hver Liste. De tilstedevæ
rende cr pligtige til al rette sig efter Formandens nærmere Beslemmelser.

Vælgerne fremlræder efterhaanden, som de selv vil, og som der bliver Lejlig
hed til al modtage deres Stemmesedler. Efter al Valgnævnel har forvisset sig om, 
ut den fremtrædende er den, han opgiver at være, og at han slaar opfort paa 
Valglisten, erholder Vælgeren en Slemmeseddel og dertil horende Konvolut og 
gaar ind i Stemmerummet, hvor ingen andre maa være til Stede. Her sætler han 
paa Stemmesedlen el Kryds ved Bogstavet for den Liste, som han vil slemme paa,

*) N ii Lamisslyrct.
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og lægger Stemmesedlen i Konvolutlen, hvorefter han slraks gaar ud af Stemmcrum 
mel og leverer Konvolullen med den indlagte Stemmeseddel li) Formanden, som 
i Vælgerens Paasyn nedlægger Konvolutten i Kassen uden al undersóge dens Ind
hold. El af Valiítiævnels Medlemmer gor i Valglisten Bemærkning ved hver Vælger, 
der har afgivel sin Slemmeseddel, og el andet af Valgnævnels Medlemmer oplegner 
i fortlobende Bække de samme Vælgeres Lobenummer og Navn. Enhver Vælger, der 
vil deltage i Valget maa personlig mode.

Ifald en Slemmeseddel eller Konvolul efter Udlevering lil Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Slemmekas^en, findes ubrugelig eller bliver af Uaglsomhed ubrugelig- 
gjort, kan den paagældende Vælger gaa lilbage til Slemmelisleforeren og, naar hun 
tilfredsstillende forklarer det skete og lilbageleverer saavel Stemme eddel som Kon
volut, faa dem omhyllede.

Ifald en Vælger fremforer for Valgnævnel, at han ikke er i Sland til at forelage 
Afstemningen paa den foreskrevne Maade, og Valgnævnet skbnner, at det saaledes 
fremforte er rigtigt skal et dertil særligt udvalgt Medlem af Valgnævnet eller en 
dertil af Valgnævnel særlig tilforordnet Vælger yde den paagældende Vælger for
noden Bisland ved Stemmegivningen, hvorved da tillige de nodvendige Lempelser í 
den foreskrevne Fremgangsmaude maa foretages.

12 Naar in^cn Vælger mere efler Kl. 8 (jfr , § 6 ) , uaglel Opfordring forlanger al 
afgive sin Stemmeseddel, erklæres Stemmegivningen for sluttet, dog at Valgnævnets 
Medlemmer og de andre valgberettigede Medhjælpere ved Valgel umiddelbart der
paa har Bet Hl at .afgive deres egne Stemmer.

Ingen Vælger, som har afgivel Stemme, skal være pligtig for Relten i nogen 
Sag al opgive, hvem han har slemt paa.

Intet Medlem uf Valgnævnel eller nogen anden, som ifolge § 11 har Ret til ut 
være lil Stede i del Værelse, j hvilket Slemmesedler modlages, maa under Afstem
ningen give nogen Vælger Raad, Anvisning eller Opfordring med Hensyn lil, paa 
hvilken Liste han skal slemme. E j heller maa nogen af dem nogen Sinde give no
gen anden Underretning om, hvad han paa Stemmestedet inaalle have erfaret med 
Hensyn til, hvilken Kandidat en Vælger har givet sin Stemme. Overtrædelse af 
nogen af disse Bestemmelser straffes med Fængsel, ikke under 1 Ugers simpeli 
Fængsel.

Det er forbudt gennem Partihureauer eller paa anden Maade at fore systema
tisk Konlrol med, at Vælgerne moder og afgiver Slemme.

Overtrædelse heraf straffes ined Biider fra 100 til 1000 Kr. Sagerne herom be
handles som Politisager. Boderne lilfalder Sognets kommunale Undersliii- 
telseskasse.

13 Stemmeoptællingen foregaar offentlig. Den finder Sled straks efter Stemme- 
givningens Slutning. Er Afstemningen foretaget paa mere end eel Sled, bliver efler 
den Optælling, der foretages paa hvert Valgsted, samtlige benyttede og ubenyttede 
Slemmesedler og Konvolutler tillige med en Udskrift af Valgbogen struks <at for
segle og indsende til del fælles Vulgnævn (§ 4 ) ,  som 8de Dagen efler Valgdagen 
forelager den endelige Optælling i el offentligt Mode.

14 Ved Slemmeoptællingen uabner Valgnævnels Formand Kassen, udtager Stem
mesedlerne een for een af Konvolutterne og oplæser dem lydelig, hvorefter dc hen
lægges og samles paa eet Sted. En Slemmeseddel er ugyldig, hvis der er stemt 
paa andel end en af Kandidatlisterne. Indeholder en Konvolut flere end en Stem
meseddel, er dens Indhold ugyldigt. En Stemmeseddel er endvidere ugyldig, 1) naar 
det ikke med Sikkerhed fremgaar, hvilken af Lislerne Vælgeren har villet give 
sin Stemme, 2) naar Beskaffenheden uf Stemmesedlen eller den Konvolut, der har 
omgivet den, giver Grund til at antage, al Stemmesedlen ikke er en af en Stemme- 
lislefðrer udleveret og i el Stemmcrum mærkel Stemmeseddel, 3) naar der paa 
Stemmesedlen eller Konvolullen findes skrevet, tegnet eller paa anden Maade an
bragt noget, hvorved del findes forsætlig tilkendegivet, hvem den slemmende er,
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eller der overhovedel ved en Behandling, som kun kan antages al være foretagen 
aí Vælgeren, findes forsætlig nl være givel Slemmesedlen et Særpræg,

Efterhaanden, som Slemmesedlerne oplæses af Formanden, optegner Medlemmerne 
af Valgnævnet, hvor mange Slemmer der faíder paa hver af Lislcrne. Efler at alle 
Slemmesedlerne er oplæsle, meddeler den ene ai Ligeforerne lydelig de paa hans  
Lisle optegnede Stemmetal, og den anden Listeforer ligelede* lydelig om de slem 
mer overens med de paa hans Liste gjorte Optegnelser. Viser der sig nogen Uoveren 
slemmelse, gennemgaas Slemmesedlerne paany til Berigtigelse af den indlobne Fejl. 
Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes med den ifolge 
§ 11 forte Fortegnelse over de Vælgere, der har afgivel Stemmeseddel.

15 Efter al Valgnævnel har forvisset sig om, al Valghandlingen er foregaael paa 
lovlig Maade, sammenlægges alle de for hver Kandidatliste afgivne Slemmer. Hver 
Listes Stemmetal deles derefler med 1, 2, 3 o. s. v., indlil liver Lisle er delt med el 
Tal saa stort som del Anlal Medlemmer, der í del htijesle kan blive den lil Del. 
Det storsle af de saaledes fremkomne Deiingstal giver den Liste, hvilken det er 
lilialdet, Ret til Medlem Nr. 1, det næststcirste Delingstol giver den Liste, det er 
lilfaldel, Rel til Medlem Nr, 2 og saaledes fremdeles, indtil alle Medlemmer er valgle. 
Er Delingslalene lige store, gor Lodlrækning Vdslagct. Af hver enkelt Liste ud
lages de valgte Medlemmer efler den Orden, hvori de paa Listen er opíórle; Navne 
paa dem, der allerede er valgt paa anden Lisle, overslreges. Er en Kandidatlisle 
udtomt, naar der tilkommer den en Repræsenlanl, lages denne af den Lisle, som 
derefler liur det hójeste Tal,

Valgnævnel^ Formand indberetter Valgets Udífald lil Forstanderskabet og med
deler de valgte Lnderrelning om deres Valg.

I samtlige Kommuner bliver Slemmctedlerne efter Valget at indpakke og for
segle af Valgnævnet; de gyldige, de ugyldige, de ombyttede og de ikke udleverede 
Stemmesedler holdes hver for sig i særskilte Pakker med tydelig Paaskrifl om de
res Indhold, Pakkerne afgives til Forslanderskabet, der opbevarer dem, indtil Anke
fristen er udlobet, eller Klage over Valgel er endelig afgjort; derefler skal de lil- 
intelgores.

IB Saafremt kun én skal vælges, afgores Valgel ved simpelt Flerlal; Kandidaterne 
stilles lil Valg efter Reglerne i § 7. Paa hver Stemmeseddel skal, naar flere Kan
didater er anmeldte, deres Navne, opfiirle i Bogstavfiilge, være lydelig trykle eller 
stemplede over hverandre, indbyrdes adskilte ved en vandrel Streg mellem hver 
to Navne. Naar kun een Kandidat er anmeldt, erklærer Valgnævnel denne for 
valgt uden Afstemning, Med Hensyn til Afstemningen og Stemmeoptællingen etc. 
gælder idvrigt de ovenfor givne Regler, i Tilfælde aí Stemmelighed afgores Val
get ved Lodtrækning,

1 7 i) De jma en LÍste ved et almindeligl Valg opforle Kandidater, der ikke er
klæres for valgle, betragtes som Suppleanter for de valgle af samme Lisle i den 
Rækkefolge, i Inilken de er opforte pan Lislen, og træder i den angivne Orden i 
Sledel íor de valgle som Medlemmer af vedkommende Forslanderskab, hvis nogen 
af disse i Valgperiodens Lob maatte afgaa ved Doden eller udtræde af Raadet eller 
paa Grund af Sygdom, Bortrejse eller anden Crund maulte være lovlig forhindret 
i al dellage i Forstanderskabets Forhandlinger, dog kun saa længe delte efter Om
stændighederne skonnes nodvendigt.

Viser det sig ved dndtrædende Ledighed, al der ikke efler den angivne Regel 
kan ske Besættelse af den ledige Plads som Medlem, vil der være ul afholde Ud- 
íyldnings\alg, medmindre Forslanderskabet enstemmig beslutler, al saadant Valg 
ikke skal afholdes.

Saafremt der i Medfor af foranslaaende vil være at afholde Udfyldningsvalg, be
rammer Forslanderskabet den Dag, paa hvilken Valget skal finde Sted; Bekendt
gorelse herom udfærdiges af Forslanderskabet paa den i § 6 foreskrevne Maade.

i)  &im u-nilrct ved LI. Nr. (il nf 2. Der, 1949*
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Er der i Medfor af § 5 som Folge af ordentligt Valgs Afholdelse affattet Lister 
over de valgberettigede i Kommunen, og Tiden for disse Listers Gyldighed { jfr . 
§ 5, 5. Stk.) endnu ikke er udlobel paa det Tidspunkt, da det overordentlige Valg 
skol finde Sted, afholdes Vaigel paa Grundlag af disse Valglister,

Er der, naar Valg ifoige 2. Stk. skal afholdes, ikke affattet Valglister som Folge 
nf ordentligt Valgs Afholdelse eller kan det overordentlige Valg ikke berammes 
lil Afholdelse inden Udtobet af Tiden for disse Listers Gyldighed vil der, saa 
snart Dagen for det overordentlige Valgs Afholdelse er fasisal af Forslanderskabet, 
være aí udarbejde nye Valglister over samtlige valgberettigede i Kommunen. Paa 
disse Lister optages de Personer, der senest pau den til Valgels Afholdelse 
fastsatte Dug vil have opfyldt de i & 2 fastsatte Belingelser for Valgrel. De om
handlede Lister fremlægges til Eftersyn i vedkommende Kommune under Iagt
tagelse af Forskrifterne i §■ 5 i et Tidsrum af I I  Dage. Med Hensyn til Frem
sættelse af Indsigelser mod Lislerne og Paakendelse af disse Indsigel
ser, gælder Forskrifterne i § 5, dog saaledes at Indsigelser skal fremsætles 
senest 5te Dagen efter Udlobel aií den Tid, hvori Listerne ligger fremme, og at 
den endelige Berigtigelse af Listerne skal ske senest 5te Dagen efter Indsigelses
fristens Udlob. Lagtinget kan dog lillade Afvigelse fra de for Listernes Fremlæg
gelse til Eftersyn, Berigtigelse m, v. fastsatte Tidsfrister.

18 Enhver, der er valgbar til Forslanderskabet, er pliglig li) at modtage Valg 
lil samme i to efter hinanden folgende Valgperioder, medmindre han har opnaael 
en Alder af 60 Aar eller ifoige sin Helbredstilstand eller deslige maatte have an
den skellig Grund lil al onske sig fritaget for Valget, hvilkel afgores aif Valgnæv
net eller, for saa vidl han maalle være utilfreds med delles Afgorelse, af Forslan- 
derskabet.

Den, som har nogel at anke over ved den forcgnaende Valghandling eller i An
ledning af de under samme afsagte Kendelser, maa, for al hans Anke kan komme
i Betragtning, indgive sin Besværing skriftlig til Forstanderskabet inden 8 Dage 
efter, al Valghandlingen har fundet Sted. Inden en Maaned efter Besværingens Ind
givelse afgor Forstanderskabet da Sagen, efler al Valgnævnet har haft Lejlighed 
lil at nigive sin Erklæring derover. Forslanderskabets Kendelse kan inden 1 i Dage 
efter dens Afsigelse indankes til Lagtinget,1)

Naar ordentlige Valg er forelagne, fratræder de ældre Medlemmer af Forstan- 
derskabel forsi ved Regnskabsaarels Udgang,

Hvis et Medlems Valg ved den derom endelig tagne Beslutning forkastes, eller 
vedkommendes Vægring ved at modlage Vaíg erkendes berettiget, betragtes hans 
Navn som ikke opJiirt paa den paagældende Kandidatliste, og den af de ovrige 
Kandidater, som under denne Forudsætning vilde have værel gyldig valgt, erklæ
rea derefter for Medlem. Naar i de anforle Tilfælde den nævnle Fremgongsmaade 
ikke kan finde Anvendelse, bliver Omvalg snarest muligt at foretage.

19 Kommer et Medlem af Forslanderskabet i el Tilfælde, der ifoige § 2 ude
lukker ham fra Valgrel og Valgbarhed, udlræder han af Forslanderskabet. Er For
hindringen forbigaaende, kan han efler Forslanderskabets Beslutning midlertidig 
fritages for Forretningerne, indlil Forhindringen er ophort. Finder et Medlem sig 
befojel til inden Udlobel af den Tid, for hvilken han er valgt, at forlange sig fritagel 
for denne Post, kan Forslanderskabet bevilge hans Andragende, Er Medlemmet 
ikke tilfreds med Forstanderskabels Afgorelse, kan det indbringe Sporgsmaalet for 
Lagtingel,1)

20 Alle aí Valgene flydende Omkostninger udr.edes af vedkommende Kommune. 
Bestaar Kommunen af lo eller flere Sogne, fordeles Omkostningerne paa disse ef
ler deres Folketal.

5)  Nu IjindKstyrt'l.
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22. Juli ANORDNING (NR. 218) OM ÆNDRING I ANORDNING AF 16. 
JANUAR 1912 ANGAAENDE FORSKELLIGE FORHOLD VEDRØRENDE FOL
KESKOLEN i Bygderne paa Færderne, (Indíojet i Anordn, af 1912).

18. Sfpt, BEK. (NR. 211) VEDRØRENDE INDFØRELSE AF MATRIKUL 
OG OPRETTELSE AF REALREGISTER FOR UDSKIFTEDE PLADSER PAA 
FÆRØERNE UDENFOR THORSHAVN.1) 1 Henhold til §§ 4, 7, 8 og 15 i An
ordning Nr. 198 aí 15. Juli 1931 om Indíorebe af Matrikul og Oprettelse af Real* 
register for udskillede Pladser paa Færoerne udenfor Thorshavn fastsætter Justits
ministeriet herved herved folgende,

U skadelighedsatlester.
1 (Paragraffens 1, 2., 3. og 1. Slk. er af samme Indhold som § 1 i Anordn, af

22. Juni 1928 gældende íor Thorshavn). Vurderingsmændene har tillige 
om fornodent Krav paa Befordring.

Reatregistrel.
2 I Realregistret har hvert Matr. Nr. sit Blad. Bladene samles i Bind, saaledes 

ot Sysselinddelíngen er afgórende for, hvilke Bygder der anbringes i samme Bind, 
Bladene anbringes i Nummerorden inden for samme Bygd. —- —  — Paa Ejen- 
domsbladets anden Side opfores den til Ejendommen horende Andel i Udmarken 
(Haugen). Naar nye Troer indtages af Haugen, skal Adkomsterne paa 
disse, forinden de kan modlages til Tinglæsning, have Paategning af Landbrugs- 
raadet om, under hvilket Tronummer Arealet skal oplages Í Realregisterel. Disse 
Tronumre indsættes efler Malrikulnumrene i samme Bygd, og naur endelig Op- 
maaling og Molrikulering sker ved Landinspeklor, afliises de af Malrikulnumre. —
— — (Iovrigt er Paragraffen af somme Indhold som § 2 i Anordn, af 22, Juni 
1928).

 3  (Af summe Indhold som § 3 i Anordn, af 22. Juni 1928),
Genparter.
4— 5 - (Af samme Indhold som §■§ I  5 i Anordn, af 22, Juni 1928).
G Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. Oktober 1931.

14. Okt. — ANORDN. (NR. 250) OM ÆNDRING I Anordn. Nr. 545 af I, 
Okt, 1919 om EMBEDSLÆCEVÆSENETS ORDNING paa Færoerne. (Jfr. An
ordningen af 1919 § 19),

29. Okt. -  BEK. (NR. 262) OM UDFØRELSE AF UDSTYKNINCEH OG SAM- 
MENLÆGN1NCER OG OM VEDLIGEHOLDELSE AF MATRIKL'LEN FOR UD
SKIFTEDE PLADSER PAA FÆRØERNE UDENFOR THORSHAVN ") I Hen
hold til §§ 3 og 6 i kgl. Anordning af 15. Juli 1931 om Indforelse af Matrikul 
og Oprettelse af Realregister for udskiftede Pladser paa Færoerne udenfor Thors
havn fastsætter Landbrugsministeriet herved efter stedfunden Forhandling med 
Amtmanden folgende Regler:

1 Den som Resultat af Udskiftning af en Plads i Henhold tril de til enhver Tid 
gældende Regler, jfr. Lov Nr. 125 af 20. April 1926,:>) udarbejdede Matrikul med 
dertil horende Malrikulskorl skal boldes vedlige, tiaaledes at de af Landbrugsraadet 
approberede Ændringer i Ejendomsgræn-er, Matrikulsbelegnelse, Vejforhold m. m. 
ved Landhrugsraadets Foranstaltning vil \ære at overfore paa Matrikulskortet og 
at indfóre i Malrikulen.

l ) Som u:ndrel ved LI. Nr. 26 af 31. Marts. 1919.
Som icmlrrt ved LI. Nr. 26 uf 31, Murts 1919, ifr. Bek. Nr. 201 aí 1K. Maj 1938 av Rt'k 
Nr. 272 a í 13. Au g. I93fi.

3)  Nu Lav Nr. 147 nf 27. Marin 19,19,
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Til Udforelse af de med Matrikulens Vedligeholdelse nudvendige Arbejder be
myndiges Landsstyret til at anvende en Landinspektor eller en Person, der er 
godkendt som Udskiftningsformand.

2 Hvis el Malrikulsnummer finskes udstykket, maa vedkommende lil Landbrugs- 
raadet indsende Begæring om Udstykning, skrevet paa en ved Landbrugsraadets 
Foranstaltning fremstillet trykt Formular.

Paa tilsvarende Maade forholdes med Hensyn lil Begæring om Sammenlægning.
3 Den uf Landsstyret antagne Landinspektor (Udskiftningsformand) indvarsler 

herefter Sagens Parter til at mode for al paavise de paatænkte nye Parcelskel.
4 Alle Parcelskel afmærkes solidt og varigt, medmindre Skellet allerede er beteg

net i Marken med varigt Hegn, Slendige, Griift o. 1,
Til Afmærkning anvendes nedgravede Sien (Cementslen eller lange firkantede 

tilhuggede Nalursten), galvaniserede Jernror, borede Huller i Klippe eller i slorre 
jordfaste Stenblokke, eller andre efler Forholdene egnede Grænsemærker.

For saa vidt der anvendes Egepæle, maa disse mærkes med en indbrændl Krone, 
der anbringes med et af Landsstyret godkendt Brændejern.

5 Saavel Ejer som Kober maa afgive skriftlig Erklæring om, at de er enige om 
de nye Skel, saaledes som disse er afsat i Marken, og om eventuelle nye Adgangsveje.

Naar der udlægges en Adgangsvej over et andet Matr, Nr, end det, der er Gen
stand for Udstykning, maa der endvidere fremskaffes skriftlig Erklæring fra E je
ren af del paagaíldende Matr.-Nr. om, al han samtykker i, at Vejen fores over 
hans Jorder, og at den optages <i Matrikulens Dokumenter.

6 Efter Afmærkningen indmaales Skellene; fndmaalingen maa være knyttet til de 
ved Udskiftningen oenyttede Fikspunkter eller tíl andre faste, skarpt betegnede Punk
ter paa begge Sider af de nye Skel og maa vaire saa omfattende, at der tilveje
bringes Sikkerhed for, at disie Skel kan overfores paa Malrikulskorlet under behorigl 
Hensyn til delles Maale-toksforhold, 'herunder ogsaa Indkrympning).

Eventuelle nye Adgangsveje indmaales i saadan Udstrækning, al de bringes i For
bindelse med allerede paa Malrikulskorlet overforle Veje.

Til direkle Maaling aí Linier benyttes Slaalbaand. Lærredsbaandmaal maa kun 
undtagelsesvis benytles og i intet Tilfælde lil Maaling af Linier over 20 m.

Maalene angives med en Nojagtighed af Tyvendedele af Meter, altsaa med to 
Decimaler, Inoraf den sidste kan være 0 eller 5, og de indíóres i Maalebog eller 
anfores paa Maaleblade af Storrelse 12,5 X 20 cm eller Mangefold deraf.

De senere under Punkt 12 omtalte Kopier af Maaleblade, der skal folge med An- 
nogning om Udstykning, kan være Afskrift af Maalebogen, Gennemskrift af Maaie- 
bladet eller en ad mekanisk Vej fremstillet Kopi af dette.

Med Hensyn til lekniske Enkeltheder ved Opmaalingen gaas frem efter Professor
H. V. Nyholms »Opmaalingslære til Brug ved Landinspektorelevernes Undervisning 
i Landmaalingí.

7 Som Grundlag for Vedligeholdelsen benyttes en Genpart af Matrikulen (Malri- 
kulsprotokol) og en Protokol (Forandringsprotokol), hvori alle Forandringer med 
Hensyn til MaLrikulsnumre, Areal m. v. indfores, samt el Sæt af de af Landsstyret 
udfærdigede trykle Kopier af Matrikulskortene ( A rbejdskorlj.

8 Hver af de ved en Udstykning fremkomne Parceller gives særskilt Matr.-Nr,
Forste Gang et Matr.-Nr, (f. Eks. Matr.-Nr. 3) udslykkes, betegnes den ene Par

cel som Regel den Parcel Ejeren beholder — ved del oprindelige Nr. vedííijet 
Litra x>a« (3 a). og hver af de fraskilte Parceller betegnes ved det oprindelige Num
mer vedfojet et af de næstfølgende Litra i Alfabetet (3 b, 3 c, 3 d o. s, v.).

Ved Udstykning af el Malr.-íNr. (f. Eks. 3 c), der allerede har faael tildell el 
Litra, beholder den ene Parcel, jfr. ovenfor, delte Litra (3 c), medens de fraskilte 
Parceller faar de næstfølgende Litra efter del sidst benyttede Litra for vedkom
mende oprindelige Nummer (f. Eks. 3 e, 3 f).

Naar Alfabelels sidste Bogstav (o) er benyttet for vedkommende oprindelige Num
mer, fortsælles rr.ed aa, ab, ac. o. s. v. til aíi, dercfler med ha, bb, o. s,
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9 Da offentlige Gader 05 Veje og offentlige Vandlob i Matrikulen alene beteg
nes ved Litra, skal der \ed Deling af Matr.-Nre. som Folge af Anlæg eller Regule
ring af offentlige Gader, Veje, Vandlob eller lign. ikke gives de derved udskilte 
Arealer selvstændige Matr.-Nre., saafremt Udskillelsen sker ved Ekspropriation eller 
lignende, men de paagældende Arealer betegnes alene med Litra.

Ved Regulering henlægges Arealet under del tilgrænsede allerede s ed Litra be 
tegnede Areal, og ved nye Anlæg benyttes del forste Litra i Litrarækken efter det 
sidst benyttede íor saadanne offentlige Arealer.

Sker Deling af et med Litra betegnet offentligt Areal i Anledning af Afstaaelse 
til privat (Ejer, faar den afstaaede Parcel et nyt Malr.-Nr., nemlig del forste i Tal
rækken efter det sidst benyttede Nummer.

10 Arealberegning af Parceller under 0,5 ha, der fraskilles lil Byggegrunde el
ler har en Jord\ærdi svarende herlil, bor saa vidl muligt foretages efter \Iaal tagne 
i Marken.

For hver Parcel udfores iovrigt en Dobbeltberegning af Arealet. Med Hensyn til 
den tilladelige Forske! henvises til H. V. Nyholms Opmaaling’lære,

Skaltemarketallels Fordeling toreiages af Landinspektøren (Udskiftningsforman 
den) i Forhold til Parcellernes boniterede Areal, jfr. §■ 69 i Lov Nr. 125 af 20. 
April 19261) og Landbrugsministeriets Reglement for Ansættelse lil Skattemarker 
ved Udskiftning paa Færoerne af 25. Juni 1928.

11 For hver enkelt Sag udfærdiges et Hovedudstykningskort o\er den Lod. der 
udstykkes, samt et specielt Udstykningskort over hver af de Parceller, der onskes 
fraskilt.

Til kortene skal bruges Tegnepapir of Stofklas>e I, Styreklasse III, i Format
21 X  31 cm eller Mangefold deraf.

Paa Hovcdudstykningskortct skal ældre Skel m. m. tegnes med sort Tusch, og 
ældre Matr.-Nr. paaskrives med sort Tusch, meden* Ændringer med Hensyn til 
Ejendomsgrænser, Matr.-Nre., Vejgrænser rn, m. vises med rodt Tusch. Nye Veje 
farvelægges med kromgull (Jaune de chrome clairi, medens ældre Veje farvelæg
ges som paa Matrikul korlet med brun Fan e (Terre de Sienne brulée). Paa Kortet 
anfores de enkelte Pnr ellers ; eometriske og boniterede Arealer med sort Tuscb.

I Korttitlen skal findes Oplysning om. hvilkel Matr. Nr. Kortet omfatter, samt 
angives Bygd, Sogn, Syssel og Amt. Ligeledes maa det paa elhvert Kort anfores, 
at det er en Kopi af Matrikulskortet, saml hvornaar og i hvilken Anledning del er 
udfærdiget.

Paa det specielle Udstykningskort anfores med rodt i Korttitlen del Matr.-Nr. med 
Litra, som Parcellen vil faa tildell efter Approbationen. Endvidere skal anfores 
Parcellens geometriske Areal med udtrykkelig Oplysning om, hvonidl dette cr be 
regnet efler Kortet eller efter Opmaaling i Marken, samt del Parcellen tildelte 
Skalteinarketol. Forsaavidt der indenfor Parcellens Areal findes Veje, der er til 
Brug for andre end Ejeren, maa Arealet af disse Veje særskilt angives. Kobers 
Navn angives paa det specielle Udstykningskort foroven til hojre over Rammen.

Alle Kort ?kal være forsynet med Nordpil og Maalestok.
Kortene underskrives af den af Landsstyret anlagne Landinspektor (Udskiftnings- 

formand) .
12 Ansogning om Approbation, der indsendes ti! Landbrugsraadet, skrhes paa 

Papir i Propalriaformat (21 X 31 cm) og skal indeholde Oplysning om, hvilken 
Anvendelse der tænke* gjort af Parcellerne, og om Sælgers og Kobers Navne.

Med Ansogninpen rkai folpe Hovedudstykningskortet, de specielle Udstyknings
kort, en Kopi af Maalebladet. den under Punkt 5 omhandlede Erklæring fra Par
terne om de nye Skel eventuelt Erklæring om Ordning af Adgangsforholdene til Par
cellerne.

13 Den af Landsstyret antagne LdUidinspeklor (Udskiflningsformand 1 overfórer

' )  Nu Lav Nr. 147 af 27. Marls 1939.

177



193 1 29. Okl.

{lerefler Forandringerne paa Malrikulskortel (Arbejdskortel) og indforer dem i 
Forandringsprotokollen. Paa del Sled i Matrikulsprotokolleii eller Forandringspro 
iokollen. hvor Ejendommen stdsl er anforl, overstreges del i Arealrubrikkerne an- 
forte, og i líubrikken for Jordernes Beskrivelse indfores en Fremvisning tii de* 
Pagina i Forandringsprotokollen, hvor Restparcellen og de nye Purceller nu bliver 
an Fort (f. Eks, Forandret F Pag. 37).

I Matrikulsprotokollens Rubrik for sidste Litra aníores udfor det oprindelige 
Matr,JNr. del sidst benyttede Litra (sidste Litra), og der tilfojes som Nævner det 
Pagina, paa hvilket dette Litra er anfort i Forandringsprotokollen (f. Eks. f/37). For
andres et Malri'kulsnummer, der er opfort i Forandringsprotokollen. fremfores det til 
et nyt Pagina med fornoden Frem- og Tilbagevisning, og i Matrikulsprotokollen an
íores sidste Litra som ovenfor nævnt.

Paa Arbejdskortet overfores Forandringerne med gront Tusch.
14 Naar Matrikulens Dokumenter er fort å jour, jfr. Punkt 13, sender Landbrugs* 

raadet Meddelelse om Approbation paa Udstykning til Rekvirenten eller dennes Be
fuldmægtigede samt til Forstanderskabel, Sysselmanden og til Dommeren.

De specielle Udstyikningskort, attesterede i Henhold til Anordningens § 2, Slk. 3. 
tilstilles Rekvirenlen, medens Hovedudstykningskorlet sumt Kopien af Maalebladet 
tilstílies Dommeren til Opbevaring i Dommerkontorels Arkiv.

15 Ved Sammenlægning af flere Matr.-Nre. lil eet Matr.-Nr. tildeler den af Lands
styret antagne Landinspektor (Udskiftningsformand) den sammenlagte Ejendom eet 
af de hidtidige Matr.-Nre.

For det ved Sammenlægningen fremkomne Areal bor udfores en Kontrolberegning.
Der udfærdiges over de Lodder, der onskes sammenlagt, et Sammenlægningskort, 

hvorpaa Skel og Matr.-Nre., der bortfalder, slettes med Rodt, og den sammenlagte 
Ejendoms geometriske og boniterede Arealer anfores med Sort.

Ansøgning om Sammenlægning indsendes til Landbrugsraadet og maa være bilagt 
Sammenlægningskortet samt Atlest fra Dommeren (jfr. Anordningens § f, 1. Stk).

Den of Landsstyret antagne Landinspektor (Udskiftningsformand) fremforer her
efter del sammenlagte Matr.Nr. til Forandringsprotokollen paa sædvanlig Maade; de 
Mutrikulsnumre, der udgaar ved Sammenlægningen, fremfores lil Forandringsprolo
kollen alene med Numret og en Tilfojelse i Navnerubrikken »udgaar af Matrikulen«.

Landbrugsraadets Tilladelse til Sammenlægning lilslilles derefler Rekvirenten. For
standerskabet, Sysselmanden og Dommeren.

Sammenlægningskortet tilstilles Dommeren til Opbevaring i Dommerkontorels 
Arkiv. •

29. Okt. —  BEK. (NR. 263) OM l DFØRELSE AF l  DSTYKN1NGER OG SAM
MENLÆGNINGER OC OM VEDLIGEHOLDELSE AF MATRIKULEN 1 THORS
HAVN.1) I Henhold til §§ 3 og 6 i Lov Nr. 85 af 31, Marts 1928 om Indforelse af 
en Mulrikul og Oprettelse af et Realregister for Thorshavn fastsælter Landbrugs
ministeriet herved efter stedfunden Forhandling med Thorshavn Byraad folgende Reg
ler;

1 Den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning i Aarenc 1925—26 for Thor~- 
havn udarbejdede Mulrikul med dertil horende Matrikulskort skal holdes \edlige, 
saaledes al de af Landbrugsraadet approberede Ændringer i Ejendomsgrænser, Ma- 
trikulsbetegneUe, Vejforhold m. m. ved Byraadels Foranstallning vil være at over
føre paa Matrikulskortel og at indfbre i Matrikulen.

2 HvLs et Matrikulsnummer ón*kes udstykket, mau Vedkommende overfor Byraa
del fremsætte Begæring om Udstykning. Paa tilsvarende Maude forholdes med 
Hensyn lil Begæring om Sammenlægning.

*) Som ændret ved LI. Nr* 26 af 31. Mnrts 1949.
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3 Den, hvem Vedligeholdelsesarbejdet cr overdraget, indvarsler herefter Sagens 
Purter ti! at mode for at pauvise de paalænkle nye Purcelskel. —• — —

13 Landbrugsraadet sender Meddelelse om Approbation paa Udstykning til Re 
kvirenten eller dennes Befuldmægtigede samt ti! Byraadet og lil Dommeren. De 
specielle Udstykningskort, attesterede i Henhold til Lovens § 2, Stk. 3, tilstilles By
raadel, medens Hovedudstykningskortet samt Kopien af Maaiebladet tilstilles Dom 
mercn lil Opbevaring i Dommerkontorets Arkiv.

14 Naar Byraadet har modtaget Approbationen, foranlediger dette, at de skele 
Forandringer overfores paa Matrikulskortet (Arbejdskortet) og indfores i Forand- 
ringspotokollen, se nedenfor. Forst 'herefter maa de specielle af Landbrugsraadet 
attesterede Udstykningskort udleveres til Rekvirenten.--------

15 Sammenlægningskortet tilstilles Dommeren li! Opbevaring ii Dom- 
merkonlorets Arkiv. Umiddelbart efler Modtagelsen af Landbrugsraadets Tilladelse 
foranlediger Byraadet den nodvendige Notering foretaget i Matriku- 
lens Dokumenter. Det sammenlagte Matr.-Nr. fremfores til Forandringsprotokol- 
!en paa sædvanlig Maade; de Malmkuisnumre, der udgaar ved Sammenlægningen, 
fremfores til Forandringsprotokollen alene med Numret og en Tilfojetse i Navne- 
rubriken »udgaar af Malrikulen«. (lovrigt er Bekendtgorelsen af samme Indhold 
som Bek. 262 af 29. Okt. 1931).

10. Nov. — BEK. (NR. 296) AA C. FÆRØERNES INDDELING I DISTRIK
TER FOR HINGSTEBEDØMMELSE. I Medfor af § 1 i Lo\ Nr. 51 af 11, Marts 
1931 om Hesteavlens Fremme paa Færoerne fastsætter Landbrugsministeriet efter 
stedfunden Forhandling med Færoernes Lagting herved folgende Diátriktsinddeling 
for Hingslebedommelse: 1. Distrikt: Norderoemes Syssel. 2, Distrikt: Østero Sys
sel. 3. Distrikt: Nordstromó Præstegæld. ‘I, Distrikt: Sydslromo Præ
stegæld. 5. Distrikt: Vaagb Syssel. 6, Distrikt: Sando Syssel, 7. Distrikt: Sudero 
Syssel.

BEK. NR. 11. 12. JAN. 1932 -  om Ændring i Bek. Ef 25. Febr. 1897 ang. for
skellige Besl. vedr. KARANTÆNEVÆSENET paa Færoerne. (Indfojet i Bek, 1897).

BEK. NR. 12. 12. JAN. om Ændr. i INSTRUKS FOR KARANTÆNE- 
BETJENTE paa Færoerne af 25. Febr. 1897. (Indfojet i Instruks 1897).

BEK. NR. 3. 22. Jun. -  ANG. DØDSATTESTER paa Færoerne.
1 Til Dodsaltester. som udsledes i Henhold lil Lov Nr. 36 af 29. Marts 1878

om Ligsyn paa Færoerne, forefindes folgende ved Justitsministeriets Foranstaltning
irykte Blanketter:
1. Blanket lil Dodsuttest udstedt af en Læge for el Barn under 1 Aar (Blanket 

A I, rod Farve).
2. Blanket til Dodsuttest udsledt af en Læge for andre Personer (Blanket B I. hvid 

Farve).
3. Blanket ti! Dodsattest udstedt af en Læge for ct dodfodt Barn (Blanket C. gul 

Forve).
)■. Blankel til medito-legul Ligsynsatlesl for et Barn under 1 Aar (Blanket A 2, 

rod Farve).
5. Blanket lil medico-lega! LigsynsaUest for undre Personer (Blanket B 2. hvid 

Farve).
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6. Blanket lil Diidsallest udstedi uf Ligsynsmænd for et Barn under 1 Aar (Blanket
D, rod Farve),

7. Blankel lil Díidsaltesl udsledl uf Ligsynsma’nd for andre Personer f Blanket E, 
'livid Farve).

8. Blankel lil Dodsollesl udstedt of Ligsynsmænd paa Færoerne ved Selvmord og 
unden ved ulykkelig Hændelse indtruffen pludselig Dod (Blanket F, hvid Farve).

Disse Blankeller er kun besteml for Begravclsesauloríteterne og maa ikke benytles 
i andet Øjemed, f, Eks. til Udfærdigelse af Attester for private til Brug overfor 
Livsforsikringsselskaber.

2 De i § 1 under Nr. 1 5 nævnle Blanketter udleveres til Læger hos Kredslæ
gerne og de under Nr. 6— 8 nævnte Blanketter til Ligsynsmænd hos Sognepræsterne.

Sognepræsterne rekvirerer de nævnte Blanketter lil Ligsynsmænd *amt de i § 5 
nævnle Genparler hos Kredslægerne.

Kredslægerne rekvirerer samllige Bianketler direkte hos Sundhed^slvTelsen (Slols- 
holmsgade 12, Kiibenhavn).

3 De i §• 1 under Nr. 1, 2. 3, 6 og 7 nævnte Attester afleveres i udfyldt og un
derskrevet Sland til den, der drager Omsorg for Begravelsen. Af denne skal de af
leveres til Sognepræsten for del Præstegæld, h\ori Díidsfaldet har fundet Sted, 
eller, hvor denne ikke er paa Sledel. til Kirkeværgen, der atler afgiver deu lil Præ
slen, naar han indfinder sig for at forelage Jordpaakaslelsen. Dodsfaldet skal der
hos bortset fra dodfbdle Bðrn anmeldes for Skifteretten eller for vedkom
mende Sysselmand,

4 De i § 1 under Nr. L 5 og 8 nævule Attester benjties i de i Lov Nr, af
29. Marls 1878 § 6, 2, Stic, omhandlede Tilfælde (ved SeHmord. *aavelsom naar 
Lig opdriver, Personer eller Fostre findes dode, eller naar Mennesker er omkomne 
ved ulykkelig Hændelse, samt iovrigt naar Undersogelse fra det offentliges Side 
er indledet i Anledning af el indtruffet Dodsfald). Ligsynsattesten skal af den 
Læge eller de Ligsynsmænd, der foretager Ligsynet, enten personlig overleveres el
ler i lukket Konvolut sendes til Poliliovrigheden (i Svdstromo Præstegæld samt 
Næs og Sjov Sogne Polilimesteren, iovrigt Sysselmanden), hvorhos Duplikat af 
Atteslen samtidig ved personlig Aflevering eller -i lukket Konvolut tilstilles Præslen 
eller, naar han ikke er lii Stede, vedkommende Kirkeværge, i hvilkel sidste Fald 
Poliliovrigheden underrettes derom. Denne tager Afskrifl af Dodsaltesten, forsyner 
Originalen med Paategning om, at der fra det offentliges Side inlet er lil Hin
der for Begravelsen, og fremsender den derpaa lil Præslen (Kirkeværgen), hvor
efter Jordfæstelsen kan foregaa. Er der hengaaet mindsl 6 Dage, efler at Ulykkestil
fældet cr sket, eller Liget er fundet, og Dodsaltesten, forsynet med Politiovrighedens 
Paategning, ikke foreligger, kan Præsten (Kirkeværgen) dog tilstede, at Ligel be
graves, men i saa Fald bliver en bekræftet Afskrift af Duplikatet af Dodsalteslen sna- 
resl muligt at tilstille Poliliovrigheden i lukket Konvolut ledsaget af Underretning 
om, al Begravelsen har fundet Sted.

5 Ønskes Ligel of en Person bcgravel udenfor det Præslegæld, hvori Díidsfaldet 
har fsindet Sted, udfærdiges der, forinden Liget bortfores, hvad enlen Afdóde horle 
til Folkekirken eller ikke, af Sognepræsten for det Praislegæld, hvori Dodsfaldet 
bar fundet Sled, uden Gebyr en som saadant belegnet Genpart af Dodsaltesten 
(paa gron Blanket), 'hvilken Genpart medfolger Liget og tjener lil Legitimation 
for Præsten paa det Sled, hvor Jordfæstelsen foregaar.

C Denne Bekendlgorehe træder i Kraft den L Marts 1932.
Samtidig ophæves Justitsministeriets Bekendtgorelse Nr. 116 af 1. Ajtrif 1921 

artgaoende Dodsattester paa Færcierne.

INSTRUKS AF 5. Marls for den paa Færoerne ansatte DYRLÆGE.
1 Dyrlægen skal have Bolig i Thorshavn, Han maa ikke uden Amtmandensi)

’) Dyrlægen er nu Tjeneslemand ander Landsstyret, og Amtets, Veterínærdirektoreijs og 
.Ministeriets Funktioner cr overgaaet til dette, jfr . LI. Nr. 76 af 22. Dec. 1951.
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Tilladelse forlade Færoerne eller, med mindre han er paa Tjenesterejser, i længere 
Tid være borle fra Thorshavn.

1 Almindelighed tilstaas der Dyrlæpen efter Amtmanden* nærmere Beklemmelse 
indlil I Ugers Ferie i  hvert Kalenderaar, naar rettidig Begæring herom frermæl- 
les. Fraværelsen skal aí Dyrlægen paa egen Bekostning hekendtgores i de færoske 
Blade. Dyrlægen er dog og>-aa i Ferietiden pligtig at udfore Forretninger for det 
Offentlige, naar disse efler Amtmandens Skon er af alvorlig og uopsættelig Art, of. 
Dyrlægen maa derfor heller ikke i Ferietiden uden Amtmandens Tilladelse for
lade Øerne.

2 Det paahviler Dyrlægen 1) at have Indseende med de i Anledning af Indfor- 
sel af Husdyr paabudte Foranstaltninger. 2) at foretage Hejser og Undersogelser 
samt iværksætte de fornodne Foranstaltninger ved Udbrud af Sygdomme, der kan 
formodes at være af smitsom Art, H) i Samarbejde med Forsøgsvirksomheden paa 
Færoerne at foretage Undersogelser til Klarlæggelse af Iktesygens Forekomst paa 
de forskellige Øer og grundig sætte sig ind i de andetsteds foretagne Undersogel 
ser og Forsðg vedrorende denne Sygdom samt al foreslaa. eventuelt at lede de for
nodne Foranstaltninger lil Sygdommens Bekæmpelse paa de enkelte Lokaliteter, hvor 
den inaatle optræde, 4) at have Opmærksomheden rettet paa Forekomsten af andre 
parasitære Sygdomme (særlig Skab, Líibe- og Lungestrongylose hos Faar), 5 at 
udfore almindelig Dyrlægegerning for Befolkningen.

3 Dyrlægen ska! i sin Virksomhed rette flig efter de Forskrifler, der gives ham 
af Landbrugsministeriet, Færo Amt eller Velerinærdirektóren, Han skal fore Dag
bog og hvert Aar inden Olaj indsende Indberetning til Landbrugsministeriet om sin 
Virksomhed i det íorlohne Aar, saml Afskrift af denne Indberetning lil Lagtin
get. Indberetningen skal indeholde Oplysning 1) om de lil Øerne stedfundne Ind 
forsier af levende Husdyr. 2) om de paa Øerne forekomne Tilfælde aí smitsomme 
Sygdomme (særlig Bradsotten og Tuberkulosen) og de mod samme trufne Foran
staltninger, 3) om Iktesygens Forekomst paa de forskellige Øer og om trufne 
Foranstaltninger til dens Bekæmpelse, 4) om Forekomsten aí andre parasitære Syg
domme, særlig hos Faar, samt 5) undre Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt 
Husdyrene paa Færoerne.

4 i) Dyrlægen er pligtig al forelage en Omrejse aarlig til Sudero, Skuo, Sando, 
Stromo, Vaago, Østero og Norderoerne, samt Nolsø. Heslø og Kolter, og ved 
denne at bcsðge samllige dena;rende Bygder, samt endvidere saavidt muligt til 
Dimon og Myggenæs. Omrejsen skal forelages i Tiden fra 15. September til 15. 
Januar.

Dyrlægen skal paa hensigtsmæssig Maade saavidt muligt bekendtgbre Tiden íor 
sin Ankomst,

5>) For at forelage en aarlig Omrej^e som nævnt i § 4 oppebærer Dyrlægen 
el fasl Belob af 500 Kr., der udbetales ham hverl Aars 1. Februar, efter at R ej
en er tilendebragt.

fl-) For Forretninger i prhal Praksis tilkommer der Dyrlægen foruden Beíord- 
ringsgodigoreibe folgende Betaling, der udredes af vedkommende Dyreejer:
A. 1) 8 Kr. íor Rejser til samtlige Bygder paa Øerne. I dette Belob er indbefat- 

tel Tilsyn med den Krcaturbe^ælning, hvortil Dyrlægen er hentet. Forsaavidt 
Dyrlægen skonner det nodvendigt at forelage operative Indgreb eller yde Fod- 
selshjælp. skal han for delte Arbejde have et ekstra Belob af indtil 50 % af 
Rejsetaksten efter Arbejdets Storrelse. dog efter eget Skon.

2) Praksis paa Pladsen:
Tilsyn i Udmarken .................................. .................................. 3 Kr.

' )  Som ændret ved Tillæ g af 20. Nov. 1935. 1 19*10 samtykti Logtingið at hoikka gtudningin 
til djóralæknons íerðir víS 500 kr., soleiSis at 2/5 av hevitm cykostudningí roknast til 
rindan av árligu ferðini og 3 5 til læ knaferSir til fólk, ið ikki hava ráS at rinda,

- )  Som ændret ved Tillæ g af 17. Okt. 1938. Ifiilge Skrivelse fra Amtet a f 2. Ds 1943 
er Taksterne fnr privat Praksis forhðjet med 50 %.
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Tilsyn i Indmarken, Stordyr ................... ...................... ............2 Kr.
Tilsyn i Indmarken, Gentagelse ......... ................................ ....1 Kr.
Tilsyn i Indmarken, mindre Dyr ........................................... ..1 Kr.
for Kastration:
af Hingsle og Tyre ................................................................ ........8 Kr.
af Tyrekalve, Ungkvæg og Væddere.......................................2 Kr.
For Fodselshjælp, operative Indgreb eller lignende, indtil 8 Kr. efter eget Skon.

B. Om Natlen sarnt Son* og Helligdage dobbelt Taksi. For Samtaler 1 Kr., Re
cepter 1 Kr., Breve 1 Kr.

C. Tilsyn med indforte Dyr (Karanlæneundersdgelser og Tuberkulinprøve) med 
Sundhedsattest 10 Kr. pr. Slk. íor Koer og Hesle, 2 Kr. pr. Stk. for mindre 
Dyr.

D. Undersogelse aí Dyr tíl Udforse!:
Kvæg og Heste: 8 Kr. for det forste og 2 Kr. íor hvert af de folgende Dyr 
Í samme Sending.

For Faar og lign. mindre Dyr: For de 20 forste 1 Kr. for hvert Dyr, for 
de 30 næste 50 Øre íor hvert Dyr og for de ovrige 25 Øre for hvert Dyr i 
samme Sending.

E. Undersogebe af Ræve, Minks og lignende værdifulde Pelsdyr samt Luksusdyr: 
For de 3 forste Dyr 5 Kr. pr. Slk, og 3 Kr, for hvert enkelt af de folgende 
Dyr hos samme Ejer. For Behandling iovrigt af ovennævnte Dyr beregnes for 
hvert enkelt Tilfælde Honorar efter Overenskomst med den paagældende Ejer.

I Tilfælde af Uenighed mellem Dyrlægen og den Privale om Befordringsgodt
gørelsens eller Honorarets Storrelse er Dyrlægen forpligtet lil at underkaste sig 
Amtmandens Afgorelse.

II. Til Undersøgelse og Ydelse af Dyrlægehjælp i Tilfælde, hvor del skonnes 
onskeligt, men hvor Omkostningerne vil blive for store for vedkommende Rekvi
rent, kan Dyrlægen henvende sig til Amtmanden om Tilskud, der udredes af Amts- 
fonden med et Belob af indtil 700 Kr. aarlig, saaledes at Dyrlægen i Tilfælde, 
hvor vedkommende Ejer ikke er i Stand lil al udrede det for Dyrlægens Arbejde 
fastsatte Honorar, af del Offentlige kan beregne sig en Godlgorelse af 5 Kr. og 
en passende Rejsegodtgiirelse.

III. For Rejser, der af Dyrlægen foretages for det Offenllige, oppebærer han 
Dagpenge i Overensstemmelse med Bestemmelserne i § 1 i Lov Nr. 194 af 15. 
Juli 1927 om Oprettelse af mindre Jordbrug paa Færderne, Omkostningerne af
holdes med Halvdelen aí Amlsreparlitionsfonden og Halvdelen af Statskassen, jfr. 
§ 11 i Lov Nr. 36 aí 28. Februar 1908.1)

7 Hvis Laglinget bestemmer, at Dyrlægen skul udfore Tuberkulinprover paa 
Kvæg eller Fjerkræ, eller at han skal have Tilsyn med Mælke- og Kodsalg, er han 
pliglig at udfore disse Forretninger mod derfor at erholde et efter Overenskomst 
med Logtinget fastsat Honorar.

8 Dyrlægen er pligtig uden særlig Godlgorelse enlen al være Medlem af Hus
dyrkommissionen eller at afgive Erklæringer i de Sager, der forelægges ham af 
denne. Dyrlægen er endvidere paa sine Tjenesterejser forpligtet til uden Honorar 
at yde Medvirkning ti! det Arbejde, der fra offentlig Side gores til Husdyravlens 
og Husdyrbrugets Fremme, samt lil nt give Raad vedrorende Husdyrbrug og Hus
dyravl, dog kan det ikke kræves, at han i delte Øjemed skal foretage særlige Rej
ser.

! )  Loven al 15. Ju li 1927 er ophævet ved Lov Nr. 174 a í 24, M aj 1937. Omko-tningerne uf 
Holdes a í Landskassen, jfr . LagiingBlov Nr. 15 af 13. Marts 1951. E fter at Dyrlægen er 
ansat som Tjenestemand maa hans Dagpenge i de omhandlede Tilfælde beregnes eíter 
Reglerne for saadanne, ligesom han liden sa:rlig Godtgorelsa maa udfore Arbejde, som 
maa henregnes at hore til hans Virksomhed som Tjenestemand.
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LOV NR, 78. 23. MARTS om OpretUsUe af et KREDITINSTITUT FOR FISKERI
ERHVERVET. § 10. Ved kgl. Anordning kan der for Færoernes Vedkommende 
gores de Lempelser i Lovens Bestemmelser, som ifolge de stedlige Forhold maalle 
anses fornodne. (Jfr. An. Nr. !• af 5. Jan. 1938).

AN. NR. 119. 27. APR. — om ÆNDRING i An. Nr. 59 uf 21. Februar 1930, hvor
ved Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om ANERKENDTE SYGEKASSER med senere 
Ændringer sæltes i Kraft paa Færoerne. (Indfðjel i Anordningen af 1930).

KONCESSIONER AF 15. MAJ 1932 FOR LA SOCIÉTÉ MINIÉRE DES ILES 
FEROÉ. Under 15, Maj 1932 er der meddelt nævnte Selskab 3 Koncessioner paa Rel 
til Brydning af henholdsvis Kobber paa Noko, Kobber og Jernsien paa Sudero og 
Kul og ildíasl Ler paa Sudero. Koncessionerne blev givet for 50 Aar og bi.a. betinget 
af, at regelmæssig Drift paabegyndes inden 1. April 1931. Saadan Driít paabegynd- 
les ikke for de to forste Koncessioners vedkommende, og disse er derfor bortfaldne. 
Brydningen af Kul og Ler pua Sudero blev derimod paabegyndt. Reltigheden blev 
overdraget til A,'S Færo-Kul og er renere overgnael til Frodebo Kommune. Angaa- 
ende Koncessionens Indhold henvises iovrigt til Ministerialtidende 1932,

BEK. NR. 250. 1. OKTOBER — AF LOV OM RETTENS PLEJE, jfr. Lov Nr. 171 
uf 11. Maj 1935.

FÆRØERNES ARKIV. Opretlet ved Lagtingsbeslutning k Okt. 1932.

LOV NR. 312. 23, Dec. FOR FÆRØERNE OM AFSKAFFELSE AF SUND
HEDSPAS FOR SKIBE, Den i § 8 i Lov af 21. Marts 1855 om Ophævelse af den 
kgl. Enehandel paa Færoerne, jfr. Lov Nr. 368 af 19. December 1911 om Sund
hedspas for Handelsskibe, indeholdte Beslemmelsc om, at tii Færoerne ankommende 
Skibe skal være forsynet med Sundhedspns, ophæves,

ANORDN. NR. 1. 5. JAN. 1933 om Ikrafllræden af Lov Nr. 78 af 23. Marls 1932 
om Oprettelse af et KREDITINSTITUT FOR FISKERIERHVERVET, I Henhold 
lil den Regeringen ved § 10 i Lov Nr. 78 af 23, Marts 1932 om Oprettelse af et 
Kreditinstitut for Fiskerierhvervet dertil givne Bemyndigelse sættes herved nævnte 
Lov i Kraft fra den 1. Februar 1933 at regne.

Forsaavidt nngaar Færoerne sæltes Loven i Kraft fro nævnte Dalo med Í61- 
gende Ændringer til § 6:

I A. a. udgaar Ordene »i Henhold lil Loven om Saltvandsfiskeri«.
I 1, ændres »14. Dage* til » I  Ugers,
I 3, ændres »14 Dage« til »4- Uger«,

Ved Lov Nr. 78 af 23. Marls 1932 oprettedes Kongeriget Danmarks Fiskeri
bank.

§ 6 A a ieslexnrner, at Laun kan ydes mod Sikkerhed i Farlojer, der er forsynet 
med Fiskericertifieal i Henhold lil Loven om Saltvandsfiskeri.

Ifolge § 61) kan Bestyrelsen retsgyldigt forene sig med Lnantagerne om, at disse 
indrommer Bestyrelsen Ret ti), naar der er forlbbel 14 Dage fra Forfaldstiden, at 
gore Udlæg i det paagældende Fartoj.

Ifolge § 63) kun Banken i Tilfælde af Misligheder, uanset at et pantsat Far
toj ikke er tilstede i Jurisdiktionen, paa Grundlag af Udlæg lade det sælge ved 
Auktion, naar Debitor trods Opfordring, given paa den for Forkyndelse af Stæv
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ninger foreskrevne Maade, mindsl 1 1- Dage for Auktionen ikke har fort Skibet 
tilbage til dets Hjemsted,

Ændring af 1. Februar i REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF THORS
HAVN HAVN. (Indfojet i Reglementet uf 21. Juli 1940).

Ændring af 11. Marts i HAVNEREGLEMENT FOR SØRVAAC af 29. Jan. 1909 
med Ændring af 26, Febr. 1916. (Indfojet i Reglementet af 1909).

BEK. FOR FÆRØERiSE NR. 85. 22. MARTS OM OPBEVARING Al- BRAND
FARLIGE VÆDSKER.

I Medfor af § 1 !• i Lov íor Færoerne Nr. 76 af 19. Marts 1930 om Motorkfire- 
lojer m, ni. fastsætter Justitsministeriet herved folgende Bestemmelser angaaende 
Opbevaring af brandfarlige Vædsker paa Færoerne.

1 ædskernes Inddeling,
11) Brandfarlige Vædsker inddeles i I- Klasker.
Til Kim se I henregnes Vædsker, som ikke lader sig blunde med Vand. og som 

ved en Barometerstand uf 760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til 
en Varmegrad under 21° C.

Som særlig brandfarlige Vædsker indenfor denne Klasse betragtes saadanne, 
hvis Kogepunkt ved en Barometerstand af 760 mm ligger under 50 G., eller som 
indeholder o\er 30 pCt. Vædsker med denne Lgen«ka'b.

Til Klasse II henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand, og som 
ved en Barometerstand af 760 mm giver anlændelige Dampe ved at opvurmes til 
Temperaturer fra og med 21 C., men under 50° C.

Til Klasse f l l  henregnes Vædsker, >oni ikke lader sig blande med Vand, og som 
ved en Barometerslund af 760 mm "iver antændelige Dampe ved at opvarme; 'lil 
Temperalurer fra og med 50° C, men under 110° C .

Til Klasse II  henregnea Vædsker, som blander si« med Vand i ethvert Forhold, 
og som ved en Barometerstand af 760 mm giver anlændelige Dampe ved at opvar
mes ti) en Temperatur under 21° C.

Bestemmelse af den Temperalur ved Barometerstand af 760 mm. ved hvilken 
en Vædske afgiver anlændelige Dampe (Vædskens FlammepunkO, *ker for Flam
mepunkter under 50° C. med Abels Apparat, for Flammepunkter over 50° C. med 
Pensky-M artens Apparat.

FORSKRIFTER FOR KLASSE I.
A. Ikke eksploshnssiíkre Oplag.

f/w. Bestemmelser om Vredsker a f Klasse /.
2 Beholdere lil Vædsker af Klasse I skal med tydelig Puaskrifl være mærkede: 

*Mcgct brandfarlig. Maa ikke komme i Nærheden af Ild eller aabent Lys«.
Omhældning aí Vædskerne maa ikke foretages i et Lokale, i hvilket der findes 

Ildsted i Brug, og maa kun ske \ed Dagslys, ved Lys fra elektriske Glodelamper 
dog ikke Nernstlamper eller Lamper af lignende Konstruktion eller ved Be

lysning udefra gennem tætsluttende Ruder. Afrivning af Tændslikker og Tobaks
rygning maa ikke finde Sted i Lokalet og iovrigt ikke i Nærheden af udflydt 
Vædske eller Vædske i aaben Beholder.

Beholdere li! hojst 1 Liter skal være veltillukkede Glasflasker eller Melalbeholdere.
Beholdere til mere end 1 Liter skal være af Jern eller andet lungtsmelteligt

>) Jfr . Tillæg 1, Omrfiailet er nu S&ranliggende og Ju^titsmmiBteri< ts, Amtmandens og Ju 
stitsministeriets Konsulents Myndifihed er overgoaet til Land .'tyri-t,
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Metal, samlede ved Svejsning, Haardlodning, Dobbeltfalsning eller Nilning. Be
holderne skal, íor saa vidi de rummer over 5 kg, være forsynede med et af Ju
stitsministeriets Konsulent for brandfarlige Sloffer godkendt Lukke, der sikrer 
raod Eksplosion.

Private Forbrugere; kójst 5  kg.
3 Private Forbrugere maa i deres Boliger og Kontorer opbevare hcijst 5 kg i 

Flasker eller Beholdere, der hver især ikke rummer mere end 1 Liler 750 g. 
(Om Beholdninger lil Brug for Molorkoretiijer se § 8 ).

4 Forhandlere; Udsalgstokaler;  hójst 25 kg. Forhandlere og saadanne Nærings
drivende, der i deres Virksomhed benylter Vædsker af Klasse I, maa i deres Ud
salgs- eller Forretningslokaler have hiijst 25 kg deraf af de i § 1 under Klasse 1 
angivne særlig brandfarlige Vædsker dog kun 12,5 kg. i lukkede Metalbehol
dere, der ikke rummer over 12,5 kg, eller i Glasflasker, der ikice rummer over 
1 I.

5 S/artig braiidjurlige Vædsker; over 12,5 kg. a. Til Opbevaring af Beholdnin
ger paa over 12,5 men ikke over 300 kg af de i § 1 under Klasse 1 nævnle særlig 
brandfarlige Vædsker kræves der Tilladelse af Politiet. Oplaget skal indrelles efler 
deltes nærmere Anvisning, dog saaledes, al i del mindste Bestemmelserne under 
b. overholdes. Til Opbevaring af over 300 kg udkræves der Tilladelse fra Amt
manden.

Øvrige Vædsker 25—300 kg. b. Beholdninger paa over 25 kg, men ikke over 
300 kg af de ovrige Vædsker af Klasse I kan opbevares i Kælderrum, til hvilke der 
alene haves Adgang direkte fra det frie. Et saadant Kælderrum skal have Vægge og 
Loft af Murværk eller Belon, saml uanlændcligt og vandtæl Gulv, der er sæn
ket saa dybt, at den forsænkede Del vilde kunne ruinme den dobbelte Behold
ning t udflydt Tilstand. Adgangsdoren skal være af glat Træ beslaaet paa begge 
Sider og paa Kanterne med sammenfalsede, galvaniserede, mindsl 0,157 mm tykke 
Jernplader (B. W. S. Plade Nr. 26) eller af en anden af Justitsministeriets Kon- 
sulenl for brandfarlige Stoffer godkendl brandsikker Konstruktion; Døren skal 
indrelles til at aubne udad; Karmen skal \ære af Jern eller glal Træ beslaaet 
med galvaniserede Jernplader. Vinduerne skal være af fast indmuret eller i Jern
rammer anbragt Traadglus og ikke til al aabne; Traadglassel skal have en Tyk
kelse af mindst 6 mm, og Jernindlæggets Maskevidde mau hojst være 1,8 cm 
X  1,8 cm, svarende til ca. 3.000 Masker pr. m". Rummet skal være tilstrækkeligt 
ventileret til det frie; Ventilationsaabningerne skal være lukkede med 
Metaltroadsnet med en Maskevidde af 111 Masker pr. cm2 eller paa anden af Ju 
stitsministeriets Konsulent -íor brandfarlige Sloffer godkendt Maade. i líummet 
maa ingen Opvarmníngsindretning eller lienseindretning for Skorslen findes.

Kælderen skal holdes aflaaset, naar der ikke arbejdes i den. Der maa ikke fin
des Aflcib derfra til Sledets Kloaksystem, medmindre Aflobet er forsynet med en 
af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Benzinudskiller. 
Gulvet skal holdes lorl og rent, og Spild maa derfor straks oplorres.. Et passende 
Kvantum Sand og en Skovl sJtal være til Siede i Rummel efter Poli'tiels Anvis
ning.

Omhældning og Omtapning ved Hane, Hævert eller Pumpe maa kun ske ^ed 
Dagslys, ved fast anbragl elektrisk Cliidelampe med omgivende lufttæt slutlende 
Kuppel og med Afbryder og Smeltesikringer udenfor Lokalel, eller ved Lys ude
fra gennem Ruder. Rummet maa ikke belrædes med Ud eller Lys. Foruden de paa
gældende Vædsker maa ingen brændbare eller eksplosive Sloffer oplagres i det.

Lagerkælderens Indretning og dens Beliggenhed i Forhold lil Omgivelserne skal 
godkendes af Poliliet.

Ledninger for Gas, Damp, varmt Vand eller Elektricitet maa kun med Politiets 
Tilladelse anbringes i Lokalet.

De her omhandlede Oplag kan ogsaa opbevares t Grube eller Kælder udenfor 
Bygning. En saadan Grube eller Kælder skal udfores af uforbrændeligL Materiale
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og være forsynet med brands-ikkert Lulcke eller Overdækning, Den forsænkede Del 
skal kunne rumme den dobbelte Beholdning í udflydt Stand. Oplaget skal have en 
Afstand af mindst 5 in íra Vinduer og Dore i ubeboet grundmuret Bygning med 
haardt Tag og hojst 2 Etager og en Afstand af mindst 10 m fra Vinduer og Dore 
i Beboelses- og VærkHedshygninger og Bygninger uden Grundmur eller haardt 
Tag eller med mere end 2 Etager. Der maa indenfor en Aktand af 10 m ikke 
findes Oplag af brændbare Stoffer, særlig Emballage, Halm, Træ og lign.

Kan Oplaget ikke anlægges saaledes, at de foran angivne Betingeher med Hen
syn til Afstand fra Bygnínjt opfyldes, skal dets Beliggenhed og Indretning god
kendes af Politiet.

Oplag i Grube d ier  Kælder udenfor Bygning. Hojst 1.000 kg.
e. Beholdninger paa hojst 1.000 kg kan opbevares:
i Grube eller Kælder, der er indrettet og beliggende som i b., næstsidste Stykke 

angivet, paa Betingelse af, at Vædsken lagres Í Dunke, at Omhældning og Aftap
ning ikke finder Sted i Oplagsrummet, og at dette er delt aalede.*-, at ingen Af
deling rummer mere end 100 kg;

i underjordiske Beholdere efter Systemer, der godkendes af Justitsministeriets 
Konsulent for brandfarlige Stoffer (jfr. Tillæg II) .

De nnder Pkt. c omhandlede Oplags Indretning og Beliggenhed skal i hvert 
enkelt Tilfælde godkendes af Politiet. Politiet kan endvidere tillade Indretning af 
Benzintankanlæg, omfattende to eller flere Tanke paa samme Ejendom, for saa 
vidt hver Tank ikke kan rumme mere end 1.000 kg. Tilladel en skal betinges 
af, at Afstanden mellem Tankene er mindst 0,5 m, og iovrigt gælder for Tanke
nes Indretning de samme Regler.

Udenfor Thorshavn, Klaksvig, Tveraa og Vaag skal det dog uan*et foranstaa- 
ende Bestemmelser være tilladt i aflaasede Rum, der ligger mindst 25 m fra Rum, 
der anvendes til Beboelse, og fra Oplag af brændbare Stoffer, at opbevare i det 
hojesle 1 Jernfad eller mindre Beholdere med ialt ikke over 150 kg. Alle saa
danne Oplag skal dog anmeldes íor Sysselmanden, der kan fastsætte særlige For
skrifter for saadanne Oplag eller helt forbyde disse.

Oplag paa hojst 3.000 kg.
6 Til Indretning af Oplag, storre end i § 5 omhandlet, men ikke over 3.000 

kg, efler et af Justitsministeriets Konsulent íor brandfarlige Stoffer godkendL Sy
stem, kan Amtmanden meddele Tilladelse paa saadanne Betingelser, som han i 
hvert enkelt Tilfælde anser det for fornodent at give.

Saadanne Oplag maa ikke indrettes i Bygninger, der er bestemte til Beboelse 
eller varigt Ophold for Mennesker; de skal indrettes under Jordens Overflade (jfr. 
Tillæg 11) eller være omgivne af en Jordvold, Mur eller lign.

Oplag paa over 3.000 kg.
7 Oplag paa over 3.000 kg maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse 

(jfr. Tillæ g I I) , dog kan Amtmanden tillade Indretning af Benzinlankanlæg eller 
Tankanlæg, der samtidig er bestemt til Væd sker af Klaske I og til Vædsker af 
Klasse II, omfattende to eller flere Tanke paa samme Ejendom efter et godkendt 
System, for saa vidt hver Tank ikke kan rumme mere end 3.000 kg, og Afstan
den mellem Tankene er mindst 0,5 ro.

Ved Godkendelse af blandede Anlæg bor der stilles tilsvarende Krav som ved 
Godkendelse af Tankanlæg for Vædsker aí Klaske I.

Oplag for  M olorkoretojer.
8 a. Den, der benytter en Molortykle, maa opbevare hójsl 12,5 kg Vædske a[ 

Klasse 1 i en Dunk i aflaaíet Kælder; Aabning af Dunken og Omhældning maa 
ikke foretages i Kælderen.

1 Motorvogn,
b. I Garager tíl 1 Motorvogn maa der foruden den Vædske, der findes i Vog

nens Benzinbeholder, opbevares enten hójsl 25 kg Vædske i Metalbeholdere paa
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Garagens Gulv eller hojst 50 kg i Melalbeholdere, som hver rummer hojst 25 
kg og hver er anbragt i en forsænket Grube med brandsikkert Laag.1)

Hojst 3 Motorvogne.
c, I Garager for hojst 3 Molorvogne maa der for hver Vogn foruden den Vædske, 

der tindes i Motorvognens Beholder, opbevares hojst 5 kg i Metalbeholdere, som 
hver rummer hiijst 25 kg og hver er anbragt i en Grube, som under b. anfiirt.

Storre Garager.
d. I slorre Garager er det tilladt paa samme Maade at opbevare hojst 50 kg for 

h ver Vogn, n a a r G aragen er delt ved Skillerum af brandfrit Materiale, ■saaledes 
at ingen Afdeling rum m er m ere end 3 Vogne,

B. Eksplosiorissikre Oplag.
9 a. Amtmanden kan meddele Tilladelse til Indretning af underjordiske eksplo- 

sionssikre Oplag paa hojst 20.000 kg (jfr. Tillæg i l ) .
b, Storre Oplag maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse.
Ved de i denne § omhandlede Anlæg vil der, naar Forholdene kræver del, iblive 

forlangt Indretning af en indhegnet Paafyldningsplads, eventuelt ogsaa af en 
Af’tapningsplnds (jfr. Tillæg II) . Ligeledes vil der efter Omstændighederne blive 
forlangt en Beskyttelseszone om Anlæget.

FORSKRIFTER FOR KLASSE IL
Private Forbrugere.
10 Private Forbrugere maa Í Lokaler, som ikke staar i direkte Forbindelse med 

Trapper, have hojst 200 1 i Flasker, Melalbeholdere eller Træíonder, Enhver Be
holder, hvorfra der tappes, skal være anbragt paa et Lad, og under Taphanen skal 
der være en Spildebakke delvis fyldt med Sand,

Ved Aftapning skal der udvises tilborlig Forsigtighed. Aftapning maa kun ske 
ved Dagslys, Lys i lukket Lygte, fast anbragt Gasblus eller elektrisk Belysning. 
Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker maa ikke finde Sted under Aftap
ningen.

Forhandlere, Ud salgslokaler: hojst 2.000 l.

11 1) Forhandlere maa i Forretnings- eller Udsalgálokaler have hiijst 100 1 i vel- 
tillukkede Flasker, Metalbeholdere paa hfijst 10 1 eller i nittede eller svejsede 
Jernbeholdere, der fyldes udefra gennem fast anbragte Jernrorsledninger, saale
des at de i Beholderne værende Dampe kun kan undvige lil det frie; lil Forbin
delsesledninger kan dog over Beholderens Overkant ogsaa benyttes Blyror. Kun 
fra Beholdere som de sidstnævnte maa Aftapning finde Sted i Lokalet og 
kun ved fast anbragt Pumpeindrelning og under Iagttagelse af de i § 10 sidste 
Stykke givne Forskrifter. Konstruktionen af Beholdere samt Fylde- og Aftapnings- 
indretninger skal være godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige 
Stoffer.

2) Forhandlere maa i Kælderrum eller Rum med forsænket brandsikkert Gulv 
opbevare hojst 2,000 1 i Jembehotdere som under 1) angivet.

Udsled maa ikke findes i Lokalet,
De under 1) om Paafyldning og Aftapning givne Forskrifter finder ogsaa An

vendelse paa de her omhandlede Oplag. Aflapning kan foretages i Udsplgsloka- 
let.

I Udsalgslokale og Kælderrum maa der samtidigt opbevares hiijst 2.000 l ialt, 
deraf 200 I i Udsalgslokalet.

*) Saadanne Gruber vil hensigtsmæssigt kunne fremstilles ved Hjælp a í e l Hetonrór eller 
ghitert'l Lerror, der nedgraves i Jorden, saaledes at Mutfen rager ea. S —10 rm. op over 
Garagens Gulv. Laaget kan vajre af Jern  efler Jirnsndi Ler. Benyttes en anden Knn- 
struktion, skal denne godkendes aí Politiet.
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Oplag i Tonder, hojst 2.000 l.
12 Til Aftapning fra andre Beholdere end de í § 11 1) nævnle, F. Eks. Tonder 

og lign,, og lil Lagring af hojst 2.000 1 maa benyttes.
1) Kælderrum som i § 5 b atiiirt;
2) Skure, som er brandsikkert udskilt fra eller fjernet mindst 6 m fra andre Byg 

ninger. Det maa ved Sænkning af Gulvel, Indretning af en Grube eller paa 
anden Maade være forebyggel, at udflydt Vædske kan komm e udenfor Bygnin
gen, Den forsænkede De! skal kunne rumme mindsl del dobbelle Rumfang aí 
den paagældende Vædske;

3) Kælderrum i 1 Etages ubeboede Bygninger, som paa brandsikker Maade er ad
skilt fra Nabobygninger.

Belysning af Rummet og Aftapning maa kun ske sorn anfiirl i § 10.
Oplag paa hójsl 20.000 l.
13 Ti! Indretning af Oplag, storre end i § 11 og § 12 omhandlet, men paa liiíjst

20.000 ! kon Amtmanden meddele Tilladelse paa Betingelser, som ban i hvert en
kelt Tilfælde anser det for fornodent al give.
Oplag paa mere end 20.000 l.

14 Oplag paa over 20.000 1 maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse 
(jfr. Tillæg III ) .

FORSKRIFTER FOR KLASSE III.
Oplag paa liojst. 600 l.
15 Beholdninger paa hojst 600 1 ska! opbevares paa vellillukkede Beholdere.
Oplag paa hojst 6.000 l i Træjade eller 10.000 l i Jen ifade,
16 Oplag paa hojst 6.000 ] i Træfade eller paa hojst 10.000 1 i Jernfade maa 

indrettes enten i Oplagsrum som i § 12 angivet eller i del frj i en Afstand af mindsl
6 m fra nærmeste Bygning og saaledes, at der ved en Udgravning, Jordvold, Mur 
eller ved Afliib drages Omsorg for, at udflydt Olie ikke kan brede sig ud over Op
lagels Afgrænsning.

Til Belysning af de nævnte Oplagsrum maa der kun anvendes elektrisk Belys
ning, fast unbragl Gasbelysning eller lukkede Lygter.

Disse Oplag skal godkendes af Politiet.
Foranstuaende Bestemmelser finder ikke Anvendelse paa midlertidige Oplag, der 

ikke varer over 14 Dage.
Oplag paa liojst 100.000 l.
17 Til Indretning af Oplag, sltirre end i § 16 anfeirt, men ikke over 100.000 I, 

kan Amtmanden meddele Tilladelse paa Belingelser, som han i hterl enkelt Til
fælde anser det for fornodent al give.

Oplag paa over 100.000 l.
18 Oplag paa over 100.000 1 maa kun indreltes med Justilsminisleriets Tilla

delse.

FORSKRIFTER FOR KLASSE IV.
Omhældning, Aftapning.
19 Omhældning eller Aftapning af Vædsker af Klasse IV maa ikke finde Sted i 

Nærheden af aabent Lys eller Ildsled i Brug.
Hojst 200 l.
20 Beholdninger paa hojst 200 I skal opbevares i vellillukkede Beholdere.
Fra 200 lit 1.000 /.
21 Oplag paa over 200 1, men ikke over 1000 I, maa ikke være anbragt i de 

ii\re Etager i Bygninger, i hvilke der findes Beboelse eller fremmed Virksomhed.
Fra 1.000 til 10.000 l.
22 Oplag puu over 1.000 1. men ikke over 10.000 I, kræver Tilladelse fra Poli

tiet.
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Over 10.000 l.
23 Oplag paa over 10.000 I maa kun indrettes med Tilladelse af Amtmunden.

ANDRE BESTEMMELSER
Transport a f 1 ædsker a j Klasse 1 og II.
24 Ved Transport af Vædsker af Klasse 1 og II pua Kiiretojer og i Farlojer 

skal folgende Foranstaltninger iagttages:
Flasker skul være beskyttede mod Itubrydning,
Flasker, Dunke og Tiinder skal være anbragte paa en saadan Maade, at Nedfald- 

ning eller Udglidning under Kíirslen eller Sejladsen ikke kun finde Sted,
Poliliet er berettiget til al forbyde Anvendelsen af Motorvogne, lu Is Benyllelse 

pua Grund af deres Konstruktion eller Mangler skonnes ut være forbundet med 
Fare.

Tankvognes Konstruktion saavel som Anordninger lil Tomning og Fyldning skal 
godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer, jfr. Justitsmini
steriets Cirkulære Nr. 102 af lfl. Juli 1929.

Ved Transporl af Vædsker af Klasse 1 er del forbudt Kiirelojets Fitrer saavel 
som andre pau dette værende Personer al ryge Tobak.

Ind- og Udbringning til og fra  Lager.
25 Beholdere irted Vædsker af KJasse I og II maa end ikke midlertidigt hen

lægges paa Gade eller Plads eller i Guard, medmindre Poliliet giver Tilladelse der
til.

De skal derfor uden Opsættelse bringes direkte fra Vogn lil lovligt Lager og om
vendt.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Summensatio Oplag.
2G Hv is brandfarlige Vædsker af forskellige Klasser lagres i eet Rutn eiler i 

Rum, der ikke er adskilte ved brandsikre Skillerum uden Aabninger, Tinder Be
slemmelserne om den lettest unlændelige Vædske Anvendelse paa del samlede Op
lag; dog er det tilladt Forhandlere at opbevare den i § 1 angivne Beholdning 
af Vædsker af Klasse I samtidigt med de i § 11 omhandlede Beholdninger af Væd
sker af Klasse II.

Uden Politiets særlige Tilladelse maa der ikke paa samme Ejendom findes flere 
Oplag, hvis samlede Storrelse overstiger de i §§ 5, 16 og 22 angivne Maal,

Særlige Bestemmelser om visse Oplag.
27 Amlmanden kan, for saa vidt de i denne Bekendtgórelse omhandlede Væd

sker benyttes i Huandværks- eller Fabriksdrifl enten «om Brændsel eller paa an
den Maade lil Driftens Fremme eller som Bestanddel af de fremstillede Varer, 
meddele Dispensation fra de foran givne Bestemmelser om Oplagenes Storrelse og 
Opbevaring, dog inden for dc i §§ 4— 5, 11— 12 og 15— 16 angivne Maal, eller, 
íor saa vidl angaar Vædsker af Klasse IV, íor hiijsl 10.000 I; Oplug paa over
1.000 I af de sidstnævnte Vædsker skal dog opbevares i Kælder, Lagerskur eller 
i del frie.

28 De i §,§ 5 -7 , 8 b.—<1, 9. 11, 2), 12 1 1, 16— 18 og 22—23 omhandlede Op
lag skul, naur de oprettes, eller naar deres Drift efler al huve været afbrudt atter 
oplages, anmeldes for Poliliet.

Opgivelse af Flammepunkt.
20 Paa Forlangende af Politiet er Indehaverne af de her omhandlede Oplag 

forpligtede til íra Statsproveanstallen eller cl a( Stalen anerkendt Laboralorium at 
fremskaffe Opgivelse af Flammepunktet for vedkommende Vædskers Dampe.

Andragender.
30 Andragender om Oprettelse af Oplag af brandfarlige Vædsker ska! være 

ledsagede af Oversigtsplaner o" de fomíidne Tegninger i dobbelt Udfærdigelse, 
hvorved der gíircs noje Rede for Oplagels Beliggenhed i Forhold til Omgivelserne
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saavel som det«, nærmere Indretning samt Art og Mængde nf de Vædsker, der 
agtes lagrede, og Arten aí de Beholdere, som a"tes benyttede.

Klager over íriofne Afgorelser.
31 Saavel Politiet -om Amtmand og Ju-titsministeriels Kon ulent for brandfar

lige Stoffer er forpliptet til paa Forlangende af vedkommende Ejer eller Bruger 
at oplyse, i Henhold til hvilke Paragraffer i denne Bekendtgorel-e en af den paa
gældende Myndighed truffen Bestemmelse er skel.

Alle i Henhold til denne Bekendtgorelse trufne Afgoreber kan paaklages for Ju
stitsministeriet,

Justitsministeriet kan til enhver Tid tilbagekalde de i Medfor aí nærværende Be
kendtgorelse meddelte Tilladelser, saafreml delte af Sikkerhedshensyn viser sig paa
krævet.

32 OverLrædebe af denne Bekendtyorebes Bestemmelser og de i Henhold til 
disse givne Forskrifter, Paalæg eller Forbud straffes i Medfor af § 30 i Lov for 
Færoerne Nr. 73 af 19, Marls 1930 om Molorkðretojer nu m., jfr. §i§ 6 og 7 i 
Lov af 15. April 1930 om Ikrafttræden af borgerlig Straffelov m. m. med Bo
der eller under skærpende Omstændigheder med Hæfte eller Fængsel indtil 6 
Maaneder.

Sagerne behandles som Politisager. Boderne tilfalder Færo Amts Fattigkasse.
33 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. Juli 1933, for saa vidt angaar 

bestaaende Oplag dog forst 1 Aar derefter.
Det har sit Forblivende ved de i Reglementer for Overholdelse af Orden m, v. 

i Havne paa Færoerne indeholdte Bestemmelser for Losning eller Ladning tn, m. af 
brandfarlige Vædsker,

TILLÆ G l.

FORDELING AF BRANDFARLIGE VÆDSKER UNDER KLASSE I IV.
Ti! Vædsker under Klasse I henhorer blandt andet forskellige nalurlige Mineral

olier (Raaolier), forskellige letílygtige Destillationsprodukter deraf, saasom Gaso
lin, Petroleumsæter, Petroleumsbenzin, let Benzin, tung Benzin, Plelvand, Rhi- 
zolen, Kerozolen, Canadol, Pelroleumsprit, Benzinæler, Nafta, Benzinnafta, liapidin, 
Economin, Ligroin, Petroleumsnafta og forskellige Deslíllationsprodukter af Sten
kulstjære saasom Letolie, Benzol, Toluol, Xylol.

Særlig brandfarlige er : Svovlkulstof, Æter og Kollodium,
Til Vædsker under Klasse II henhðrer blandt andet forskellige naturlige Mine

ralolier, forskellige Destillationsprodukter deraf saasom Petroleum, Standard white, 
Water white, Kerosin, Brilliantolie, Kronolie, Díamanlolie, Universalolie, desuden 
Terpentinolie og forskellige Dcstillatiionsprodukler af Træ-, Tórve-, Brunkuls- og 
Stenkulstjære.

Til Vædsker under Klasse 111 horer forskellige Dieselmotorolier saasom Solar
olie og Stenkulstjære.

Til Vædsker under Klasse IV henhorer blandt andet Metylalkohol med over 11,5 
pCt. ren Metylalkohol, Ætylalkohol med over 65 pCl, ren Ætylalkohol og Acetone 
med over 6,5 pCt, ren Acetone.

TILLÆ G  //.

STØRRE LAGRE AF VÆDSKER UNDER KLASSE I,
Ved Andragender om Oprettelse aí herhenhorende Anlæg skal der (jfr. § 30} 

gores noje Rede for Bebyggelsesforholdene saavel paa Anlægets Grund som paa 
de omliggende Grunde saavel som íor Aflohaíorholdene ved Paafyldnings- og Af- 
lapningssteder i den Udstrækning, som maa anses for fornodent til Bedommelse 
af Forholdene,

I Almindelighed vil der blive slillet folgende Fordringer til saadanne Anlæg, 
hvorfra der dog efter Omstændighederne vil blive gjort Afvigelser.
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A) Lagre i Dunke eller Tonder.
Lagre i Dunke eller Tonder fra 1,000 kg til 50.000 kg,

1. Lagre i Dunke eller Tonder irn 1.000 kg til 50.000 kg skal være anbragte i 
Gruber eller omgivne af en Jordvold, Mur eller lign., saaledes at det inde
sluttede Rumfang mindst har samme Volumen som den Vædskemængde, La
geret maksimalt er beregnet til. Lageret skal være omgivet af cn Beskyttelseszone,

hvis Slorrelse vil være afhamgig af de stedlige Forhold.
2. Iovrigt gælder for saadanne Lagre, hvad nedenfor er angivet under B., for saa 

vidt det kan finde Anvendelse,
3. Lagre paa over 50.000 kg Vædske skal være anbragt i Tank,

H) Overjordiske Tankanlæg.
Overjordiske Tankanlæg. Beskyttelseszone og Vold.

1. Overjordiske Tanke skal være omgivet af en Vold med 0,5 m Kronebredde 
eller en Mur, livis KonsLruktion i Henseende til Tæthed, Styrke og Brand
sikkerhed skol godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stof
fer. saaledes at der dannes et Bassin, som mindst er saa stort, at det kan

optage al den Vædske, som Beholderne indenfor Volden kan rumme.
2. I Andragendet om Tankanlæg skal være gjort noje Rede for Tankenea Kon

struktion, —- hvorved særlig iagttages, ot Laaget skal være af lettere Kon
struktion end Siderne —  saavel som for deres Fundering, Forsyning med Ar
maturer (Ventilation, Overrisling) saml alle Tilfíirsels- og Afgangsledninger 
med tilhorende Ventiler.

3. Dæmningen skal paa alle Sider være omgivet af en Beskyttelseszone, hvis Stør
relse ofhænger aí de stedlige Forhold.

k Dæmningen maa ikke være forsynet med Aabninger eller lign. og Overstig- 
ninger skal være brandsikre.

5. Aflóbet for Regnvand og lign. maa være indrettet saaledes, at den brandfar
lige Vædske ikke ad denne Vej kan finde Aflob, Det samme gælder for Af
lob for Vand fra Overrisling, saafremt saadan indrettes.

6. Ved storre Tankanlæg vil der som Regel kun blive tilladt et Pumpeanlæg til 
Paafyldning eller Aftapning til og fra Skib eller Tankvogn.

7. Pumpehuset skul være anbragt udenfor Tankanlægets Vold eller Mur, og For
slag om Pumpe- og Motoranlæget skal med alle Detailoplysninger indsende; 
til Godkendelse,

fí. Ved mindre Tankanlæg vil Aftapning pan Dunke eller Tonder kunne forventes 
lilladt i Forbindelse med Tankanlæget.

Aftapnings- og Lagerbygninger,
9. Tærsklen i Aftapnings- og Lagerbygningerne skal være hævet saa hoji over 

Gulvet,, al den i Bygningen tilladle Vædskemængde kan optages i den Del af 
Rummet, der er beliggende under Tærsklens Overkant; Aítapningsrummel. skal 
være godt ventileret. Gulvaflob kan tillades i de her nævnte Bygninger, naar 
del har en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Sloffer godkendL 
Benzinudskiller.

10. Gulvene i Aftapnings- og Lagerrum skal udfores af vandtæt og brandfrit Ma
teriale. Dorene skal \ære selvtíllukkende, brandsikre og af en af Justitsmini
steriets Konsulent for brandfarlige Stoffer anerkendt Konstruktion; de skal 
være aflaasede, naar Lokalerne ikke benyttes.

Ventilation i Bygninger.
11. Alle Venlilationsoabninger skal dækkes med to Lag Traadnel af ikke rustende 

Metal, hvoraf del inderste skal have en Maskevidde af 111 Masker pr, tm -, 
eller Ventilalionsaabningerne skal være forsynet med en anden af Justitsmini
steriets Konsulenl godkendt Anordning. Vinduerne i disse Rum maa ikke 
være indrettede til at aabne. og Aabningerne skal være dækkei med fuslmuret 
fraadglas.
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Lynafladning.
12. Ved slorre Anlæg vil der efter Omstændighederne blive forlangl et aí Ju

stitsministeriets Konsulent godkendt Lynafledningsantæg til Sikring af Behol
dere og Bygninger. Delle skal stedse være i Orden, og det fornodne aarlige 
lekniske Eftersyn betales af Anlægets Indehaver.

Indhegning.
13, Hele Anlægel skal indhegnes med el forsvarligt mindst 2 m hojt Siakit eller 

Plankeværk. Ingen Beboelse maa indrettes paa den indhegnede Plads uden 
Justitsministeriets i hvert enkelt Tilfælde givne Samtykke.

1 !. Ingen maa indenfor delle Hegn fraregnel det til Beboelse eventuelt tilladle 
Areal færdes med Ild eller Lys aí nogen som helst Arl, eleklrisk Lys und- 
luget. Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker forbydes; ejheller maa Per- 
sonalel, som færdes paa Pladsen, liave Tændstikker eller andre Midler til 
Prembr.ingetse af Ild hos sig,

15. Ved tydeligt Opslag skal det være kundgjort, al aabenl Lys, Tobaksrygning 
samt Ild af enhver Art er sirengl forbudl.

Forbud fo r  Horn.
16. Biirn maa ikke betræde Pladsen, naar de ikke har Ærinde til eller Beskæftigelse 

ved Anlægel,
A flaasning.

17. Indgangen li) Pladsen skal boldes afluasel, naar der ikke arbejdes eller finder 
Transporter Sted,

Fjernelse a f Arbejdere.
lfi. Politiet kan forlange enhver ved Anlæget beskæftiget Arbejder, hvis Forhold 

giver Anledning dertil, fjernet fra Pladsen, hvilket Forlangende straks slcal 
efterkommes.

Aflevering a f Anlæget.
19. Forinden Anlæget tages i Brug, skal indehaveren aflevere en fuldstændig Plan 

derover til. Juslitsminisleriels Konsulent for brandfarlige Sloffer, PolitieL samt 
By- eller Havneudvalg eiler den offentlige Institution, under hvilken Anlæget 
horer, visende Beholdernes Stiirrelse samt deres saavel som Bygningernes o" 
Ledningernes nojaglige Beliggenhed. Beholderne og Ledningerne skal proves 
íor Tæthed med Vand, eleklriske Ledninger underkastes et sagkyndigt Efter
syn og Beskytielsesmuren (-volden) undersoges íor Revner eller lignende af 
en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer udset Sagkyndig, 
hvorefter Mangler eventuelt skal afhjælpes,

20. Driften af Anlæget er underlagl Justitsministeriets Konsulenl for brandfarlige 
Sloffer; Indehaveren af Anlæget udarbejder en Instruks íor Benyllelsen af 
Anlæget, Denne Instruks, som skal godkendes af JustitsminislerieLs Kon. 
sulent íor brandfarlige Sloffer, skal Indehaveren foranstalle trykt og ophængt 
paa holdbar Maade paa forskellige iojnefaldende Steder indenfor Anlæget.

21. Et Antal Eksemplarer skal Justitsministeriets Konsulent og Politiet opbevare.

C) Underjordiske Tankanlæg.
a. Jkke eksplosive Tanke.

1, Oplaget skal være beskyttet, ved at Tanken er dækket med et Jordlag paa 
mindst 75 cm, saafremt ikke særlige forhold forsvarliggíir Anvendelse at et 
Jordlag af ringere Tykkelse.

Systemet, der jævnligt skal efterses, skal være saaledes indrettet, at der 
haves Sikkerhed for, al der ikke, selv om Beljeningen svigter eller af anden 
Aarsag, kun flyde stiirre Mængder Va;dske ud. Hvis Benyllelsesforholdene for
andres pua Grunden eller paa tilstodende Grunde, kan Beliggenheden forlunge- 
ændret, eventuelL Tilladelsen inddrages.

Oplagel skal være fjernel mindst 25 m fra strnolækket Hus eller Ttimmer- 
plads.
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2. Tankens Rumfang maa ikke overskride det til 3000 kg Vædske fornodne.
3. Tanken skal være fremstillet af Plade af mindst 1 mm Tykkelse og skal '.ære 

beskyttet baade indvendig og udvendig mod Ru=tdannelse, Tanken maa ikke 
tildækkes, forinden del ved en Prove i Overværelse af Politiet er konstateret, 
at Tankanlægget er tæt og solidt udfort.

I. Den Virksomhed, der bygger Tankanlægel skal, forinden delle lages i Brug. 
udstede en Erklæring om, at deltes Sikkerhedsindretninger og ovrige Detailler 
er udfort i noje Overensstemmelse med den Udforelsesform, som er god
kendt.

5. Tilforse! af Benzin skal saa vidt muligt ske ved en Tankvogn, hvis Kon
struktion er godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Sloffer.

Til Stadeplads for Benzinlankvognen under Paafyldning af Tankanlægel indreltes 
som Regel en mindst 4 X 6  m stor Paafyldningsplads med tæt, jævn, brandfri 
Belægning. Er Belægningen af samme Art paa del tilstodende Terrain, maa 
Paafyldningspladsen markeres paa varig og lydelig Maade.

Paafyldningspladsen skal anlægges \ andret og have Fuld fra alle Sider 
mindst 15 cm til el i dens Midte anbragl Nedlob, der gennem en af Justits
ministeriets konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt »Renzinudskiller ■ for
bindes til Kioaken.

Paafyldning paa Tanken maa ikke paabegyndes, forinden Vognens Tank er 
placeret nojaglig o\er Paafyldningspladsens Nedlob og Vognen derefter er 
bremset, Motoren standset, Lygter, medmindre de er elektriske, slukkede og 
Heste, hvis saadanne benyttes, er fraspændte og fjernede.

Paa offentlig Gade eller Vej vil Paafyldnnngsplads som Regel ikke kunne 
anbringes, I detle Tilfælde kan Anlægel efter Omstændighederne godkendes hvis 
den Side af Gaden eller Vejen, i hvilken Tanken onskes anbragt, har et efler 
del stedlige Brandtilsyns (Politiels) Skon passende Fald mod Nedlob til Kloak, 

og paa Betingelse af, at der anbringes en Benzinudskiller enlen mellem Aftapnings
sted og Nedlob Lil Kloak, eller mellem Nedlóbet og Kioaken.

Indretning af Paafyldningsplads med Benzinudskiller kan undlades efter Poli
tiets Skíín, naar ALlanden fra Anlæget til nærmeste Bygning med haardl Tag 
udgor mindst 12 m. 0" Terrainel ikke har Fald mod saadanne Bygninger, 
saml naar der ikke fra det paagældende Sled haves Aflob til Kloak.

Saafremt Paafyldning sker fra Dunke. Tromler eller anden Emballage, skal 
Paafyldning finde Sted ved Tilforselen, Beholderne maa ikke henstilles paa 
Pladsen, og de tiimle Beholdere skal slraks fjernes. Der vil iovrigt som Regel 
være al indrette Paafyldningsplads med Benzinudskiller som ovenfor anfort, 
dog at Paafyldningspladsens Dimensioner efler Politiets Skón kan være 
2 X 1 ,5  m og Faldet mindst 5 tm,

6. Paafyldning skal foregaa i det Fri og under stadigt Opsyn.
PaafyldningsroreU Dæksel skal være oflaaseligt og kan efler Omslæridighe- 

derne forlanges anbragt under Jordoverfladen indenfor Paafyldningspladsen i 
en Belongrube, der er forsynet med Dræn lil en Benzinudskilningsbrond og er 
dæk kel med el tæt og tætsluttende, aflua-eligl Dæksel i Jernkarm.

7. PaaTyldnings- og Pumperór skal udmunde lige over Tankens Bund, Paa* 
fyldningsroret mindst 2 cm lavere end Pumperoret, saaledes at forslnævnte 
allid er dykket, og der skal være indskudt mindst 2 Sikkerhedsnet mellem den 
ydre Luft og Tankens Indre; disse skul have 111 Masker pr. tm2, og være 
beskyttede,

8. Tankens Venlilationsror skal have en Diameler paa 10— 15 mm. samt være 
forsynet med Sikkerhedsnet med 144 Masker pr. em2 baade ved Indmunding
i Tanken og ved Udmunding i fri Luft. Sidstnævnte Sled skal Sikkerheds
nettet anbringes inde i Roret og være beskyttet.

9. Aftapningsindretningen skal, naar den ikke benyttes, være aflaaset paa en 
saadan Maade, at Uvedkommende ikke kan bruge den.
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10. Aftapning af Benzin eller lignende brandfarlige Vædsker skal foregaa i det 
fri eller under Halvtag, og under Iagttagelse af de Lil enhver Tid gældende 
Forsigtighedsregler íor Lagring og Omfyldning af Benzin.

11. Terrainet i nærmeste Omegn uden om den i Pkt. S nævnte Belægning maa 
være saaledes planeret, at spildt Benzin ikke kan lobe ind mod Bygninger paa 
samme Grund eller mod Naboejendom, eller ud paa alfar Vej.

12. Til Maaling nf Benzin maa kun anvendes Mnalere, der er godkendte af Justits
ministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer,

13. Udenfor Tankanlæget maa der ikke uden Justitsministeriets Tilladelse findes 
noget Oplag af Benzin eller lign. brandfarlige Vædsker paa Ejendommens 
Grund. Ønskes 2 eller flere Tanksyslemer paa Ejendommen, fastsættes Afstan
den imellem disse i hvert enkell Tilfælde; hvert Tanksystem skal fungere uaf
hængig af del undet, og kun 1 Benzintankvogn maa være til Siede paa Ejen
dommen ad Gangen.

14. Ved tydelige og varige Opslug ved Tankanlæget skol det tilkendegives, al ul 
Rygning saavel som Omgang med aaben Ild lier er forbudt.

15. Anlæget skal færdigmeldes til Politiet, inden det tages i Brug.
16. Det er Anlægets Indehavers Pligt at drage Omsorg for, at alt Betjenings- 

mandskab ved Anlæget er noje instrueret om dets Indretning og Virkemaade, 
samt om den Vædskes Egenskaber i Henseende til Brand- og Eksplosionsfare, 
som oplagres deri.

b. Ekplosionssikre Tanke.
For al et Tankanlæg skal kunne godkendes som eksplosionssikkert, maa det 

opfylde folgende Fordringer.
1, Beholdere, i hviike Vædsken opbevares, skat ved Aflajmiug af denne efterfyldes 

med Vand, Kulsyre, Kvælstof eller andre Stoffer, som ikke nærer Forbrænding 
og som udelukker Dannelsen af eksplosionsfarlige Luftblandinger over Vædske- 
overfladen.

2. Oplagel skal være saaledes beskyttet, at selv en hæflig Grand i Nærheden ikke 
kan aniænde det.

3, Anlæget skal være frostsikkert. Ponfyldningslragte og andre Aabninger, hvor 
der er Mulighed for, al brandfarlige Dampe kan undvige, skal være forsynede 
med Sikkerhedsnet eller anden af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige 
Stoffer godkendt Indretning, der sikrer mod Eksplosion.

4. Iovrigt gælder de under a. Pkt. 1., 3., 4_ 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 
og 16. nævnte Regler for Indretning af Anlæget,

TILLÆ G  ///.

STØRRE LAGRE AF VÆDSKER UNDER KLASSE II.

OverjordUk Tankanlæg.
For overjordiske Tankanlæg for Olier af Klasse II gælder i det væsentlige samme 

Bestemmelser, som anfort for overjordiske Tankanlæg under Tillæg II, idet dog 
after Omstændighederne Fordringerne lil Volumenet af Bassinet indenfor Beskyt- 
lelsesdæmningen ved Lagre med flere Beholdere kan nedsættes samt Beskyttelses
zonens Stórrebe indskrænkes.

Som Regel vil der kunne gives Tilladelse til Indretning aí Aftapning>anlæg og 
Lagerbygninger j ForbindeLe med Tankanlæget.

25. Marts —  LOV FOR FÆRØERNE (Nr. 95) OM STATISTIK. (Jfr. Bek. 
Nr, 6 af 9. Jan. 1936 og LI. Nr. 1 af 3. Jan. 1950 om Statislik, hvorefter Landssty
ret bemyndige? til at udstede Bekendtgorelse vedr. Statistik for færoske Særomraa- 
der, samt Landsstyreta Bek. !Nr. 39 af 24. Marts 1950 oin Fiskeristatistik, Nr. 80 
af 18. Dec. 1950 om Statistik vedr. Kartoffeldyrkning, Bek, Nr. 81 s. D. om Faare 
tælling o. I. og Bek. Nr, 51 af 12. Nov. 1952 om Landbrugsstatistik.
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1 Hver Gang el íærbsk Fiskerskib udlosser Fangsl, skal Hederen, hvad enten 
Udlosningen sker paa Færoerne eller udenfor dis^e, give Oplysning om Fangsten paa 
dertil aí vedkommende Ministerium godkendte Blanketter. Enhver paa Færoerne bo
sat, der erhverver FKk fra andre Skibe end færoske Fiskerskibe, skal give lignende 
Oplysning,

Justitsministeren kan efler indhentet Erklæring fra Laglingel fastsætte Begier om 
Pligt lil at give Oplysninger angaaende Baadfiskeri.

2 Oplysningerne om Fiskeriet skal tilvejebringes saaledes, al Opgoretsen af tlen 
samlede Fangst indenfor en vis De! af Aaret og af de forhaandenværende Behold
ninger af Fiskevarer ved de paagældende Tidsaf--nits Slutning kan foreligge snarest 
muligt efter disse Tidspunkter. Oplysningerne bekendtgores paa hensigtsmæssig 
Maade.

3 Beboerne er pligtige al opgive Antallet af Kreaturer og give Op
lysninger om Hosludbylte saml andre Oplysninger vedrorende Landbruget paa der
til af vedkommende Ministerium godkendte Blanketter.

4 Ethvert Skib, som fra det ovrige 'Kongerige eller Ira Udlandet ankommer ti) 
Færoerne for der at losse Varer, skat være forsynet med en Varefortegnelse, der 
nojaglig angiver Indholdet af den Del af Ladningen, som er bestemt til Udlosning 
paa Færoerne, og hvis Rigtighed, for saa vidt angaar Skibe, der kommer fra uden
landske Havne, skal være attesteret aí vedkommende danske Konsul, eller hvis 
saadan ikke findes i den paagældende Havn, af Øvrigheden paa Sledel.

Det paahviler endvidere Foreren af ethvert Skib. der ankommer til eller aígaar 
fra Færoerne, al tilstille vedkommende Oppeborselsbetjent en Angivelse, der inde
holder Oplysning om Skibets Navn, dets Hjemsted, dets Drægtighed (Netto Register
Tonnage), dets Afgangssted og Bestemmelsessted og den udlossede eller indtagne 
Ladnings Art og Stðrrelse. Endelig skal der paa hvert Sted, hvor noget er ind
ladet eller losset, Lil vedkommende Oppeborselsbetjent indsendes Angivelse herom.

Modtageren af indfortc Varer er pligtig at give Oplysning om Arlen og Mæng
den af Varerne, del Land, hvor de er indkobl, saml Indkobsprisen med Tillæg af 
Fragtomkostninger. Den, der agter al udfore Varer, er pligtig at give Oplysnin
ger om Arten og Mængden af Varerne, det Land, hvorlil dc sendes, .samt Varernes 
Salgsværdi.

5 Statens Tjenestemænd, kommunale Funktionærer og enhver, der modtager Ho
norar af en offentlig Kasse, er pligtige at yde Medvirkning til Tilvejebringelse af 
statistiske Oplysninger vedrorende deres Tjeneslevirksomhed eller dermed i For
bindelse staaende Forhold efter vedkommende Ministeriums nærmere Bestemmelse.

Med Hensyn til kommunale Forhold, herunder Oplysninger om Folketal og lign., 
puahviler der de kommunale Bestyrelser tilsvarende Pligt.

6 Den, der forsommer at give de Oplysninger, som han er pliglig at give, eller 
som med Forsæt giver urigtige Oplysninger, kan idommes Bode frn 10 Kr. Boderne 
lilfalder Statskassen.

 ̂ Justitsministeriet fastsætter efter indhentet Erklæring fra Lagtinget og eíter 
Forhandling med vedkommende Ministerium og Statistisk Departement de nærmere 
Regler íor de statistiske Oplysningers Tilvejebringelse, Bearbejdelse og Offentlig
gørelse.

8 Fra denne Lo\s Ikrufttræden ophæves folgende Bestemmelser i Lov aí 21. 
Marts 1855 om Ophævelse af den kgl, Enehandel paa Færoerne.

8 8, 1ste Pkt., íor saa vidt angaar Bestemmelsen om Skiben Pligt til al være 
forsynet med Vareforlegnelser.

§ 8, 3die Pkt., for saa \idl angaar Bestemmelsen om, at den udgaaende Toldsed
del for Skibe, der udgaar fra indenlandsk Sled, træder i Stedet for Vareíortegne!- 
sen.

§ 8, 5te Pkt.
§ 8, sidste Pkt.
Hvorefter alle \edkoinmende s i hu v e  al rette.
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LOV NR. 181, 20. MAJ — OM OFFENTLIG FORSORG.
335 Slk. 1. Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning hell eller delvis 

at sætte denne Lov i Kraft paa Færoerne med de Lempelser, som ifolge disse 
Øers særlige Forhold maatte findes hensigtsmæssige. Indtil dette sker, skal dc
i § 334 nævnte Lovbestemmelser, forsaavídt de har Gyldighed for Færoerne, frem
deles gælde for disse Øer, dog saaledes, at ett færosk Kommune for den Del af det 
offentliges Udgifter i Henhold til paagældende iLove, der efter disse paahviler en 
Forsorgelseskommune i det ovrige Danmark, indsender Opgorelse til Færo Amt, der 
til Socialministeriet anmelder Udgiften til Refusion efter § 77 om mellemkommu- 
nul Refusion, at Hjemsendelse af trængende til en Kommune i det ovrige Dan
mark ikke kan finde Sted, og at Statskassens Tilskud til de kommunale Hjælpe
kasser fastsættes til 1 10 af Kommunens Tilskud til Hjælpekassen.

LOV NR. 182, 20. MAJ OM FOLKEFORSIKRING.
8G Regeringen bemyndiges lil ved kongelig Anordning at sætle denne Lov i 

Krafl paa Færoerne med de Lempelser, som ifolge disse Øers særlige Forhold 
maalle findes hensigtsmæssige. Indtil delle sker. k̂al Lov Nr. 114 af 10, Maj 1915 
om anerkendte Sygekasser, jfr . Lo\ Nr. 250 af 6. Maj 1921. Lov Nr. 58 af 31. Marts 
192(5. Lov Nr. 201 af 14. Juli 1927 og Lov Nr. 59 af 27 .Marts 1929, saaledes 
som den er sat i Kraft ved kgl. Anordning Nr. 59 af 21. Februar 1930, sumt Lov 
af 31. Marts 1933 for Færoerne om Aldersrente fremdeles gælde for Færoerne, dog 
saaledes. ut en færosk Kommune for den Del af Udgifterne i Henhold til sidst
nævnte Lov, der efter dennes §11.  paahviler en Kommune i det ovrige Danmark, 
indsender Opgorelse til Færo Amt, der til Socialministeriet anmelder Udgiften 
til Refusion efler Reglerne i Afsnit III. For en dansk Statsborger, der efter sit 
fyldte 60. Aar flytter fra Færoerne til det ovrige Danmark, er Retten til Alders
rente ikke betinget af, at han opylder de i Lovens § 36, Stk. 1, og § 37 fastsatte 
Betingelser. (Jævnfor Bek. Nr. 324 af 27. Juni 1950 af Lov om Folkeforssikring 
§ 86 og Lov for Færoerne Nr. 116 af 31. Marts 1949 om Aldersrente. An, Nr. 101 
af 18. Marls 1949 om Bornebidrag).

LOV NR. 211, 20. MAJ OM SKOLEKOMMISSIONER 1 LANDKOMMU
NERNE PAA FÆRØERNE.

1 For hvert Sogn vælges ved Forholdstalsvalg en Skolekommission, der efter 
vedkommende Kommunulíorstanderskabs Bestemmelse kan bestaa af 3 eller 5 Med
lemmer; for hvert Skolekommissionsmedlem vælges tillige en Stedfortræder.1)

Efler Indstilling af Kommunal forslanderskabet kan Skoledirektionen bestemme, 
at et Sogn deles i flere Omraader med hvert sin Skolekommission.

Valgret lil Skolekommissionen bar enhver i Skolekommissionskredi?en bosat Lag- 
tingsvaílger. Den Vælger, der har Bopæl pau flere Sleder, bestemmer selv, paa 
hvilket af disse han vil gore sin  ̂algrel gældende.

2 Valget, der gælder for I Aar, foregaar samtidig med Valget lil Kommunulfor* 
slanderskabct og forelages efter Reglerne for kommunale Valg i Landkommunerne 
paa Færoerne.

Er der kun indleveret een gvldig Kandidatliste, betragtes de paa samme opforle 
Kandidater som valgt uden Afstemning. Er der ingen gyldig Kandidalliste indle
veret. vælges Skolekommissionen af Kominunulforstandcrskabel.

3 Valgbar til Skolekommissionen er enlner i Skolekommission>kredsen bosat 
Mand eller Kvinde, der er valgbar til Laglingel,

>) J fr . U. M. Skr, uf 31. Maj 1934,
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Sognepræs Len kan vælges Lil Medlem af enhver Skolekommission indenfor Præ
stegældet.

Misler el Medlem aí Skolekommissionen sin Valgbarhed til Laglinget, udlræder 
han aí Skolekommissionen,1)

Ønsker el Medlem af Skolekommissionen at nedlægge sil Hverv, træffer de ov
rige Medlemmer Afgorelse af, om delte kan ske, dog al denne Afgorelse, hvis den 
gaar Medlemmet imod, kan indankes for Skoledirektionen.

Udtræder baade el Medlem og dets Stedfortræder af Skolekommissionen, fore
tages der Udfyldningsvalg for Resten af Valgperioden,

4 Skolekommissionen vælger selv sin Formand og fastsætter sin Forretningsor
den samt bestemmer Forretningernes Fordeling mellem sine Medlemmer.

5 Tilsynet med Religionsundervisningen i Folkeskolen fores foruden af Skole
kommissionen tillige af Sognepræsien,

6 Forste Valg efter nærværende Lov afholdes i Januar Februar 193 I- og gælder 
for Resten af den lobende Valgperiode for Forstanderskaberne i Landkommunerne.

Samtidig ophæves de i §§ 15 og 16 i Lov Nr. 30 af 28, Februar 1872 om de 
færoske Landkommuners Styrelse indeholdte Beslemmelser om Skolekommissioner
nes SammensæLning.

REGLEMENT AF 19. JU M  — FOR ORDENS OVERHOLDELSE I VAAG 
HAVN.

Havnetts Omraade.
Til Havnens Soomraade henregnes Farvandet inden for en Linie mellem »RæLl- 

argjógv« paa Nordsiden og >Núp« paa Sydsiden af Vaagsfjorden.
Grænsen er paa begge Sider af Fjorden markeret ved en hvid Varde,
Havnen dannes af en naturlig Rugt, i hvilken der ud for Krossled er hygget en 

Pier og i ovrigt paa forskellige Steder bygget Anlægsbroer. Et ca. 200 m bredt 
Omraade Syd for Krossled er forbeholdt fremmede Fartojer. Delte Omraade er 
saavel mod Øst som Vest afmærket med firkantede, hvide Trætavler paa Fjordens 
nordre og sondre Side.

For det under Havnen horende Omraade har Ministeriet under Dags Dato i 
Henhold lil Lov af 30. Januar 1875 om L dfærdigelse af reglementariske Bestem
melser for Benyttelsen af Havne m. m. sladfæslel folgende Reglement:

Regler fo r  Sejlads.
For Sejladsen inden for Havnens Omraade gælder de i den af Ministeriet for 

Industri, Handel og Sofart under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse angaa
ende 'Særlige Regler for Sejlads i indre dansk Farvand* anforte Beslemmelser 
med folgende Tilfojelser:

Inden for en Linie tværs over Fjorden fra »Naverslen« lil uTormannsaa« er det lil- 
ladl at oplægge Skibe og Fartojer, uden at disse behover at afgive de reglemen
terede Lys- og Lydsignaler; Tilladelsen gælder dog ikke íor det afmærkede Om
raade Syd for Krossled, iige>om ejheller for et Bælle af 60 m Bredde2) lil hver 
Síde af Fyrlinien gennem Havnen.

I. OPANKRING PAA REDEN
Ankerliggare tU Hinder for Passagen til Havnen (Broen).
1 Ethvert Fartoj, (herunder Joller og Baade), der ligger for Anker paa Reden 

eller i Farvandet foran Havnen (Broen), kan af Huvneopsynet (hvorved her og i det 
folgende forstaas Havnemesteren (Havnefogeden) og det ham undergivne Perso
nale) forlanges fjernet, naar det efter Opsynets Skon ligger til Hinder for Passa
gen til og fra Havnen (Broen). Vægrer vedkommende sig ved at flytte Fartojet, 
eller foretages Flylningen ikke inden en af Huvneopsynet fastsat Frist, er delte be 
rettiget til for vedkommendes Regning at foranledige Flytningen foretaget.

*) Som ændret vtíil Lov Nr. 88 af 15. Marts 1939 $ 10,
*) Æ ndret til 30 m ved Bek. af 30. Juni 1936.
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Tilsyn om Bord,
2 Inlet Far lo j maa ligge opankrel paa Reden eller í Farvandet foran Havnen 

(Broen), uden at der holdes et efler Havneopsynets Skori efter Fartojets Storrel e 
passende Mandskab om Bord. Fartojer, der ligger til Ankers i Havn, paa Red el 
ler i befærdet Farvand ud for Havn fra Solopgang tíl Solnedgang skal have hej 
en sort Kugle {0,61 m i Diameter) forude pau det Sted, hvor den er bedst synlip.

Trosser og Varp.
3 Intet Fartøj maa uden særlig Tilladelse fra Havneopsynet ligge med Varp ude, 

og Farvandet maa ej heller spærres af Trosser.
4 Ankrer noget Fartoj uden bydende Nodvendighed paa en Maade, der strider 

mod disse Bestemmelser, bærer del selv det fulde Ansvar for mulige Fðlger heraf.

//. INDSEJLING, ANMELDELSE OG FORTØJNING
Indsejling, Opankring og Fart.
5 For et Fartoj gaar ind i Havnen (til Broen), skal Nationalflaget være hej-t 

og Ankrene være klare til at falde.
6 Opankring í Havnen (ved Broen) maa ikke uden bydende Nodvendighed ke 

uden efter særlig hos Havneopsynet indhentet Tilladelse, og Opankring i Svaje- 
bassiner er forbudt,

Fortojningskæltinger maa ikke anbringes uden Havneudvalgels Samtykke og kun 
paa de af dette fastsatte Betingelser.

Ethvert Fartoj, der ligger for Anker i Havnen, skal stadig holde et efler Havne
opsynets Skon til Fartojels Storrelse passende Mandskab om Bord.

7 Damp- og Motorskibe maa kun sejle ind i (tii) eller ud af (fra) Havnen 
(Broen) med langsom Fart. For Passage af Uddybningsfartojer, Flydekraner. Flaa 
der etc. gælder de aí Ministeriet for Sofart og Fiskeri fastsatte Bestemmelser.

Indkomne Damp eller Motorskibe skal, naar Havneopsynet maatte kræve det, 
holde deres Maskiner og Spil rede til al arbejde, hvorunder for Dampskibes Ved
kommende er indbefattet, al de skal holde Damp paa deres Kedler.

Anmeldelse i Almindelighed.
8 a. Fór et til Havnen (Broen) ankommende Fartoj kan faa Anlægsplads, maa 

vedkommende Farlójs Fðrer eller Mægler henvende sig til Havneopsynel. Anmelde
ren af Fartojet skal paa Forlangende fremvise Skibspapirerne, ligesom han er plig 
tig at frive alle ónskede Oplysninger om Skib og Ladning. Havneopsynel anviser 
derefler Fartojet Plads.

Anmeldelse a f brandfarlig eller eksplosiv Ladning.
b. Intet Fartoj, som har brandfarlige Vædsker som Last, og som fðrer mere end

10 Hektoliter Vædsker af Klasse I eller '10 Hektoliter Vædsker af Klasse II eller 
100 Hektoliter Vædsker af Klasse III (angaaende Klassificering se § 16), eller 
hvis Ladning indeholder Krudt, Dynamit, Skydebomuld, Nitroglycerin, ladle Patro
ner, eiler lignende eksplosive Stoffer, eller brandfarlige Stoffer som Kalciumkar- 
bid etc., maa indgaa Í Havnen (til Broen), forinden der til Havneopsynet er sket 
AnmeldeUe om Ladningens Indhold og Mængde saml Maaden, hvorpaa den er em
balleret.

Liggeplads.
9 Anvisning af Anlægsplads sker som Regel efter den Rækkefølge, hvori Ski

bene ankommer til Havnen (Broen), herfra dog undtaget Dampskibe i Rutefart med 
fast Anlægsplads. Fra den anviste Liggeplads maa der ikke forhales til noget an
det Sted i Havnen (ved Broen) uden Havneopsynels Tilladelse, men Foreren er 
pligtig at udfore en saadan Forhaling efler Havneopsynets Anvisning, naar dette 
skonner det fornodent. Efterkommes et i denne Henseende givet Paubud ikke, kan 
Havneopsynel lade Fartojet flytte paa dettes Regning og Risiko. Enhver herved for- 
aarsaget Udgift tíl Tovværk, Mandskab og lign. bæres af Fartojet, ligesom even
tuelle Beskadigelser, som Skibet maatte lide ved Forhalingen, ikke kan fordres er-
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staltet. Naar el Fartoj har faaet anvisl Liggeplads, kan det ikke senere fordre ny 
Liggeplads anvisl, medmindre særlige Forhold gor sig gældende.

Fiskefarlojer, Joller og Baade maa kun lægge til i Havnen (ved Broen) jma 
de for dem bestemte Anlægsplad er, medmindre særlig Tilladelse er givet af Hayne- 
opsynel.

Fartojer og Baade, som ligger fortojet i Havnen eller i Farvandet foran denne, 
er i Tilfælde af indtræffende Grindeíangst eller ved Sejfangst (Nótukasl) forplig
tet ti) at skifte Plads efter Havneopsynets Anvisning.

Fortøjning.
10 Intet Fartoj maa giires fast ved Bolværker, Broer eller Friholderværker, men 

kun ved de dertil anbragte Fortojníngsredskaber. Fortøjningerne skal være anbragt 
paa en saadan Maade, at de ikke mere end fornodent hindrer Passagen paa Kajerne, 
og hvis Kællinger benyttes, skal disse være forsynede med Klædning paa de Ste
der, hvor de hviler paa Pasle eller Bolværker. Alle Fartojer, som ligger umiddelbart 
ved on Kajindfalning, skol være forsynet med Friholdere, (Angaaende Fortojning 
aí Skibe med brandfarlig Ladning henvises lil § 13, 2, Stk,). 1 Broer og Bolvær
ker, Friholderlister elier Friholderpæle maa ikke hugges med Hager. Farvandet 
i Havnen (foran Broen) maa ikke spærres med Trosser eller Kællinger uden 
Havneopsynets Tilladelse, og naar det forlanges, skal de slækkes íor andre Far-
lo jer.

Bliver det nodvendigt, al flere Fartojer ligger ved Siden af hverandre, skal de, 
som ligger Bolværket nærmest, finde sig i, at Mandskab íra de udenfor liggende 
Fartojer stedse har fri og uhindret Gang over de íbrstnævntes Dæk, som om Nat
len skal belyses med Lanterner,

Ræer, Bomme, Roring a f Maskine, Larm, R og nt. m.
11 Paa Skibe, der ligger i Havnen (ved Broen), skal Ræerne være kajede eller 

brasede langskibs, Ankrene indlagt paa Dækket, Sidefaríojer indsat paa Dækket 
eller indsvungne og —  om Havneopsynet forlanger del —  Klyverbomine og alle 
lose Udliggere indriggede.

Ethvert i Havnen (ved Broen) indkommende eller henliggende Fartoj skal om 
fornodent have alle Udlobsaabninger i Skibssiden forsynede med forsvarlige For
hæng, der forhindrer udlobende Vand, Olie m. m. i at stromme ud over andre 
Fartojer efler Kajer. Spildedampror skal indrettes saaledes med Slanger eller Kasser, 
at Dampen ikke generer andre Fartojer eller Trafikken paa Kajen, Paa Fortojnings- 
trosser fra Fartojer, der formodes at have Rotter om Bord, skal anbringes de 
i saa Tilfælde fornodne Blikskærme.

Damp- eller Motorskibe maa ikke rore deres Maskiner med en saadan Kraft, 
al Kajindfatninger eller FortSjningsredskaber beskadiges, at andre Skibes, Pram
mes, Lægteres, Hyttefades eller Flaaders Fortojninger derved odelægges, eller at 
forbipasserende Farlojer ved Skrue- eller Hjulvandel udsættes for at miste Styret.

For Maskinen rores, skal Aglerskibet paa Havneopsynets Forlangende hales ud 
fra Kajen.

Ruslbankning, Skrabning af Skibet, Afprovning af Motorer eller lign., hvorved 
der frembringes Stoj, der kan medfore Ulemper for Losning eller andet Arbejde, 
maa ikke finde Sled uden Havneopsynets Samtykke.

Ej heller maa Skibe, saalænge de henligger i Havnen (ved Broen) uden at have 
kastel deres Fortojninger los, uden Nodvendighcd gore Brug af Sirene eller Damp- 
flojle.

Intet Fartoj maa under Ophold eller Sejlads i Havnen {ved Broen) udvikle en 
saadan Rog, al den er til Ulempe íor de omkringboende eller for Færdselen i og 
ved Havnen (Broen),

Al Opfyring, saavel for Afgang, som forinden der gives fuld Hastighed, ligesom 
Paafyring i sin Almindelighed under Hoved- og Hjælpekedlerne, skal derfor íore- 
lages jævnt og være saaledes afpasset efter det benyttede Brændsel og Kedlernes 
Konstruktion, at der ikke dannes vedvarende stærk Rcig.
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Fartójer. der ligger i Havnen, maa ikke benytte deres Radiosender undtagen ti! 
Forbindelse med Skibe i Mod.

12 Havnopsynet har Ret lil al fordre Brugen af Ild og Lys ombord begrænset 
under særlige Omstændigheder, navnlig naar det findes paakrævet af Hensyn li! 
Ladningens Beskaffenhed (jfr. i ðvrigt § 17 a).

ifd anbragt udenfor Maskine, Kahyt, Kabys og Lukaf paa Farlojer, Pramme, 
Flaader eller lign, maa ikke haves uden særlig dertil fra Havneopsynet indhentet 
Tilladelse.

Tjære, Beg, Fernis, Olie og andre let anlændelige Genstande maa under ingen 
Omstændigheden koges om Bord, og i Land kun paa det af Havneopsynet efter 
Samraad med Brandvæsenet anviste Sted.

Ej heller maa Maling aíbrændes eller lignende Arbejder foretages i slðrre Ud
strækning uden Tilladelse fra Havneopsynet, der, saafremt del skonner det nød
vendigt, kan forlange Brandvagl sat om Bord.

Brand faresignal.
13 Ethvert Farlíjj. som indkommer lil Havnen (Broen) eller befinder sig í denne 

(ved denne) med Ladning af brandfarlige Vædsker af Klasse 1 og eller Klasse II 
eller med Ladning af eksplosive Stoffer, skal indenfor Havnens (Broens) Vand- 
omraade paa Fortoppen eller, hvis Fartojet ingen Mast har, paa en særskilt i delle 
Øjemed rejst Stang af mindst 3 m Hojde fore fra Solopgang til Solnedgang del 
i det internationale Signalsystem med Bogstavet >B« betegnede Flag (»Krudlfla- 
get«) og om Nalten en Lanterne, visende rodt Lys, og vedblive dermed, saalænge 
Fartojet indeholder brandfarlige Vædsker eller eksplosive Stoffer som Ladning, 
eller sanlænge Lastrummene efter Udlosningen ikke er ventilerel pau en efter 
Havneopsynet*; Skon betryggende Maade.

Fartojet skal, saalænge det Ibrer Brandfaresignal, til enhver Tid være klar ti! 
at kaste los og rede til ojeblikkelig Afsejling. Saafremt Farlojel ikke har den der 
lil fornodne Drivkraft, kan Havneopsynet forlange, at der ha\es en eíter dets Skon 
tilstrækkelig driftssikker Damp- eller Motorbaad liggende klar til ojeblikkelig I d 
bugsering, af Fartojet. Der skal derfor altid være det til Fartojels og den c ven 
tueile Slæbebaads Manovrering og Maskinernes Betjening fornodne Mndskab til 
Stede, Forlojningerne, hvormed Farlojer med Ladninger af brandfarli se Vædsker 
af Klasse I og II holdes tíl Anlægspladsen, skal være af Tov\ærk, medens Slæbe 
trossen skal være af ikke brændbart Materiale. Havneopsynet skal godkende Bus- 
serbaadens Beliggenhed.

III. LOSNING OG LADNING
A. Almindelige Bestemmelser,

Arbejdstiden i Havnen.
14 Uden særlig Tilladelse maa der ikke losses eller lades eller udfores noget Arbej

de i Havnen eller paa dennes Terræn fra 1/2 Time efter Solnedgang tíl Time fór 
Solopgang. Paa Son- og Helligdage maa saadant kun ske i Overensstemmelse med 
Heliigdagslovgivningens Forskrifter.

Anvisning a f Losseplads,
15 Efterhaanden, som der bliver Plads ledig, vil Fartojerne paa Forlansende fua 

anvist Losse- eller Ladeplads i den Orden, h\ori de ankommer og anmeldes paa Hav
nekontoret. For Fartojer, som er i regelmæssig Passaser- eller Fraglfarl. er Ha\ne 
opsynet dog berettiget til at holde Losse- eller Ladeplads aaben en passende Tid. 
for de ifolge Fartplanen kan ventes at ankomme.

Skíbe, som skal indlade eller udlosse Varer, har fortrinsvis Ret til Lade eller 
Losseplads fremfor Skibe, som skal indlade eller udlosse Ballast.

NTaar el Fartoj har faaet anvist en Plads til Losning eller Ladning, skol det se
nest efter 21 Timers Forlob paabegynde dette Arbejde og derefter, forsaavidl Vej
ret tillader det, indenfor almindelig Arbejdstid (jfr. § 1 1 )  uafbrudt fortsætte -am-
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me, da Fartojet i modsat Fald af Havneopsynet kan forlanges halet bort for at 
give Plads for andre.

Selv om Arbejdet er begyndt i relte Tid og uafbrudt fortsul:, skal Fartoj1** dog, 
naar Havneopsynet finder det fornodenl, hales horl til el andel Sled, men har 
da forlrinsvis Ret til al forlange el saadant anvist, hvor Losningen eller Ladningen 
kan fortsættes.

Dampskibe har kun Hel til ot anvende 1 Arbejdsdag for hver 350 Reg. Tons, 
Sejlskibe kun 1 Dag for hver 30 Reg. Tons. Saufremt et Fartoj ikke deretter er 
færdigt med at losse eller lade, maa det, naar saadant forlanges, for andre Fartojers 
Skyld vige den det indrommede Losse- eller Ladeplads. Udlossede Fartojer, som 
ikke slruks skul lade igen, kun aF Havneopsynet beordres halet bort fro Kajen.

Bliver det nodvendigt, ot flere Fartojer ligger ved Siden af hverandre, skal de, som 
ligger Bolværket nærmest, finde sig i, al der over deres Dæk paa Planker losses eller 
ludes fra eller til de udenfor liggende Fartojer,

B. Bestemmelser jo r  Losning og  Ladning m. m. a f brandfarlige Vædsker, 
Klassificering a f brandfarlige Vædsker.

16 De brandfarlige Vædsker, for hvilke de í nedenstaaende Bestemmelser givne 
Regler kommer til Anvendelse, inddeles i 3 Klasser,

Til Klasse I henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand i ethvert 
Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm giver anlændelige Dumpe ved 
al opvarmes til en Temperalur under 21° C. (Herunder Benzin, Benzol, Toluol, Æter, 
Pelroleumsæler m. m.).

Til Klasse II henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand í elhverl 
Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dampe ved al 
opvarmes til Temperaturer fra og med 21° C., men under 50 0 C, (Herunder Petro
leum, Terpentinolie m, m.).

Til Klasse III henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand, og som 
ved en Burometerstand uf 760 mm giver anlændelige Dampe ved at opvarmes til Tem
peraturer fra og med 50 C., men under LlO0 C,

Bestemmelse af den Temperolur ved Buromelersland 760 mm, ved hvilken en 
Vædske afgiver antændelige Dampe (Vædskeng Flammepunkt), sker for Flamme
punkter under 50° C. med Abels Apparat, for Flammepunkter over 50° C. icfd 
Pensky-Martens Apparat.

Forskrifter for Klasse I og II.
Alm. Regler fo r  Losning og Ladning.

17 a) Om Losningens eller Ladningens Paabegyndelse og Varighed skal der 
forud ske Anmeldelse li) Havneopsynel, der straks underretter Brandvæsenet.

Besætningen samt Losningsmandskabet skal instrueres om Ladningens Brand- og 
Eksplosionsfarlighed, og det skal paalægges dem al udvise den ydersle Forsigtig
hed under Arbejdet.
Belysning og Opvarmning.

Saalienge Skibel er pliglig al fore Brandfaresignal, er al Brug af oabent Lys, 
Tobaksrygning samt Brug af Tændstikker eller andre Midler til Frembringelse af Ild 
forbudl, medmindre særlig Tilladelse herlil erhverves hos Havneopsynet, og Ild 
maa kun findes under Dampkedlerne, i Molorer eller andre Maskiner, som ijener 
lil Fremdrivning, til Belysning af Fartojer eller til Drift af Skibets Pumper, saml i 
Kabyssen under betryggende Omsiændigheder.

Opvarmning af Kahylter 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 Havneopsynel, og Belys
ningen skal saa vidL muligt ske ved elektriske Glodelamper, hvilkel ogsaa gælder Be
lysning af Arbejdspladsen, Skibe, hvis elektriske Installationer ikke lilfredsslilier un- 
erkendte Klassifikationsselskabers eller Statens Skibstilsyns Fordringer, vil af 
Havneopsynel kunne nægles Adgang til Havnen ((Broen). Som transportable Lam
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per maa kun benyttes pualidelige Sikkerhedslamper (f. Eks. elektriske Element
lamper).

b) Saavel Havneopsynel som Brandvæsenet er Lil enhver Tid, hvor det aí Hensyn 
til Utætheder eller Brandfare af anden Aarsag skonnea nodvendigt, berettiget til at 
standse Losningen eller Ladningen og lræffe de nodvendige Sikkerhedsforanstaltnin
ger. Saafremt der bliver SpiSrgsmanl om at paabyde Skibet at forlade Havnen 
(Broen), træffes Afgorelsen af Havneopsynet.
Dunke og Ttinder.

18 Beholdere, der indeholder brandfarlige Vædsker, maa i Tilfælde af Losning 
eller Ladning kun aabnes i Overværelse af Havneopsynet,

Naar et Furliij skal indtage eller udlosse Dunke eller Tonder fyldte med brand
farlige Vædsker, skal dette ske under fornoden Kontrol af Fartojets Fiirer eller af en 
af Foreren anmeldt Ansvarshavende.

Dunke eller Tónder. fyldte med brandfarlige Vædsker, maa ikke blive liggende 
Natten over paa Kajen, medmindre særlig Tilladelse hertil erhverves hos Havneop
synet, der efter Snmrsad med Brandvæsenet eventuelt sætter Brandvagt paa Stedet. 
Losning og Ladning af slorre Partier.

19 Losning eller Ladning af over 10 Hektoliter Vædske af Klasse I og over 200 
Hektoliter Vædsker af Klasse II maa kun ske paa Anlægspladser, der er anvist af 
Havneopsynel, som efter Samraad med Brandvæsenet fastsætter Smiltezonen omkring 
Fartojet, d. v. s. det Omraade, indenfor hvilket der ikke maa finde ukontrolleret 
Omgang med Ild Sted, saalænge Losning eller Ladning af de brandfarlige Vædsker 
foregaar. Losningen skal ske hurtigst muligt, efter al Farlojet er blevet forlojet og 
efler endt lidlosning skal Farlojet, saafremt det ikke straks indtager ny Ladning, 
uden Ophold ventileres. Ladningen skal ske umiddelbart inden Fartojct forlader 
Havnen (Broen), og baade Losning og Ladning skal fortsættes med fuld Kraft, 
indtil de er tilendebragte. I  nder Losning eller Ladning kan Havneopsynel efler Sam
raad med Brandvæsenet sætte fornoden Brandvagt. Det ur Brandvagtens Pligt strengt 
at paase, at der ikke finder Spild af Vædske Sled, og at denne ikke Flyder ud paa 
Vandel, Saafremt delte dog skulde ske, bor der slraks paa enhver Maade Iræffes 
Foranstaltninger til at hindre, al den spildle Vædske antændes.
Særligt'. Regler jor Tankskibe.

20 Foruden ovenstaaende almindelige Regler gælder for Tankskibe folgende sær
lige Bestemmelser,

Losning eller Ladning af Vædsker af Klasse I og II fra eller i Tankskib maa kun 
finde Sted fra Solopgang til Solnedgang, medmindre særlig Tilladelse hertil erhver
ves hos Havneopsynet.

Tankskibe for Vædsker af Klasse I og II maa iovrigt kun ligge den lil Tilende
bringelsen af Losning eller Ladning hojst nodvendige Tid paa de anviste Anlægs- 
pladser og skol derefter straks med fuldstændig lukkede Beholdere forlade Havnens 
(Broens) Omraade, Dog kan Havneopsynet tillade, at saadanne Skibe, der er udlos
sede og behorigl udluítede, oplægges paa nærmere anvist Sled.

Tankskibe, der losser eller lader saadanne Vædsker, skal holde Mandehuller og 
íivrige Adgange til Beholdere med Undtagelse af Luftventilerne fuldstændigt tilluk
kede. Naar Behalderindholdet skal maales, tillades det dog at aabne for en til Pej
ling tjenende Adgang i den til Pejlingen nodvendige og lilslrækkelige Tid. Lufl- 
ventilerne skal være dækkede af tætsluttende, saa vidt muligt paaskruede Hætter med 
dobbell Melallraadsnel med 114 Masker pr. cm'- eller med en anden af Justitsmini
steriet godkendl Anordning.Hætlerne maa ikke borttages, for umiddelbart forinden 
Aabningen fuldstændig tillukkes, eller Fartojet er kommet udenfor Havnens (Bro
ens) Omraade.

Pumpningen af Væd-kerne maa foregaa ved AnvendeLe af Fartiijets egen Motor
eller Dampkraft, íorsaavidt de derlil Ijenende Motorer eller Kedler befinder sig 
under Dækkel og ied Tværskihsbunker eller lignende Rum eller paa anden betryg
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gende Maade er adskilt fra Farlojets Last af brandfarlige Vædsker. Der maa kun 
fyres med ikke gnislgivende Brændsel.

For Tanltlægleres Vedkommende kan del, saafreml Havneopsynet efter Samraad 
med Brandvæsenet skonner det forsvarligt, tillades, at Slæbebaadens Kedel leverer 
Damp til Pumpningen.

Forskrifter jo r  Klasse III.
21 Efter den i Henhold til § 8 b. givne Anmeldelse af Ladningens Art og Storrelse 

afgor Havneopsynet efler Samraad med Brandvæsenel, hvorvidt særlige Sikker
hedsforanstaltninger under Skibets Ophold i Havnen (ved Broen) er nodvendige og 
da hvilke, herunder ogsaa i hvilket Omfang Fartojet skal fore de i § 13 nævnte 
Brandfaresignaler.

Særlige Bestemmelser.
Oliespild m. m.

22 A) ved Oliespild eller Uforsigtighed forvoldt Skade paa Havneværker, andre 
Farlojer, Beholdninger af levende Fisk og lign, vil være at erstatte af Fartojet,

23 De anforte Forskrifter om brandfarlige Vædsker finder ikke Anvendelse, naar 
disse Vædsker alene skal benyttes af Skibet selv til dets egen Drifl,

C. Bestemmelser jo r  Losning og  Ladning a f eksplosive Stoffer.
Ijosning og Ladning a f eksplmive Stoffer .

24 Som almindelig Regel for Losning og Ladning uf eksplosive Stoffer gælder, 
hvad der er anfort i Bestemmelserne íor brandfarlige Vædsker under § 17 a. 
Skonner Huvncopsynel det nodvendigt, kan Skibel beordres lil tijeblikkelig at for
lade Havnen,
Losning og Ladning a f mindre Mængder.

25 Naar Losning og Ladning foregaar ved Dagslys eller elektrisk Lys og foretages 
umiddelbart efter Skibets Ankomst til eller umiddelbart for dels Afgang tfra Havnen 
(Broen), kan under Iagttagelse af det i det foregaaende bestemte 50 kg sort Krudt 
eller dertil svarende Mængder af Patroner, Fænghætter eller Fyrværkerisager losses 
eller lades overalt i Havnen (ved Broen),1)

Under Ophold i Havnen (ved Broen) kan tit Skibsbrug 50 kg af de nævnte, 
mindre farlige Stoffer beholdes om Bord, naar de efter Havneopsynets Skiin er 
forsvarligt emballerede og bortsluvede i dertil indretlede Rum.
Losning og Ladning a f slorre Mængder.

26 Indeholder Fartojets Ladning Dynamit, Skydebomuld, Nitroglycerin eller lig
nende eksplosive Stoffer eller de i § 25 omhandlede Censtande i storre Purtier end 
sammesteds angivet, tager Havneopsynet efler Modtagelsen af den i § 8 -b. nævnle 
Anmeldelse efter Samraad med Brandvæsenet i hvert enkelt Tilfælde Beslemmelse om, 
hvorvidt Losning kan tillades i Havnen (ved Broen) samt, i bekræftende Fald om, 
hvor og hvorledes den skul foregaa. Losningen maa kun foregaa direkte til Vogn og 
under Ha\neopsynels og Brandvæsenets stadige Tilyn, hvorhos der altid skal sættes 
Brnndvugt om Bord - evenluelt ogsua pau Lund — indlil Losningen er tilendebrugt. 
Skal et Fartoj indtage eksplosive Sloffer, forholdes paa tilsvarende Maade som foran 
beslemt med Hensyn til Udlosningen af deslige Stoffer.
Losning og trådning a f Kalciu-mkarbid.

27 Skibe med Ladning pau indtil 25 Tons Kalciumkarbid i vandtætte, lukkede Me- 
lalbeholdere, anbragt pau Skibets Dæk, tillades del ut losse overall i Havnen. Del 
samme tillades Skibe, der indeholder hojsl 100 Tons Karbid anbragL i vandtætte,

’ ) l kg sort Krudt s 'a rc r  til henholdsvis:
600 Stk. Geværpaironur, ladetle med sort Krudt,

1.500 Stk. Geværpntroner, ladede med riÍE Ír it Krudt.
'1.000 Stk, Revolverpatrumsr, ladede med sort Krudt,
6.000 Stk. Revolverpatroner, ludede med riigfrit Krudt.

30.000 Stk. Salonjiatroner,
60.000 Stk. Fa-nghætter eller
2 kg almindelige Fynu‘rk«ris<iger.
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lukkede Metalbeholdere, naar Skibet ikke medforer anden Ladning samt naar Lad
ningen er anbragt uden Anvendelse af anden antændelig Emballage (Træ og lig
nende).

Losningen skal foregaa ensartet fra For- og Agterskib for at hindre, at der íra 
Lasten trænger Vand op tíl Ladningen, Skibe med Ladning af slorre Mængder Kal- 
ciumkarbid maa kun losse paa saadanne Steder, som Havneopsynet efter Samraad 
med Brandvæsenet nærmere anviser.

Ved Losningen af Kalciumkarbid er Havneopsynet og Brandvæsenet berettiget til 
at kræve saadanne Sikkerhedsforanstaltninger, som maatte skonnes nodvendige, samt 
til om fornodent at kræve Brandvagt.

fí. Fætlesbeslcmmelser fo r  brandfarlige Vædsker og eksplosive og brandfarlige
Stoffer.

28 Ved Losning eller Ladning af brandfarlige Vædsker eller eksploshe og brand
farlige Stoffer er Havneopsynet iovrigt berettiget til efter Samraad med Brand
væsenet al fastsætte de særlige Sikkerhedsforansallninger, som i hverl enkell. Til
fælde skonnes nodvendige.
Dispensation for smaa Ladninger,

28 Havneopsynet er endvidere efter Samraad med Brandvæsenet berettiget til i 
særlige Tilfælde at give Dispensation fra ovenslaaende Begler. Saaledes kan f. Eks. 
Passager- og Hutekíb undtages, saafremt Ladningen af de brandfarlige Vædsker 
eller eksplosive Stoffer, som de medforer, skonnes saa ringe, at den ikke medforer 
Fare.
Jernbanevogne med brandfarlige ag eksplosive Stoffer.

30 Jernbanevogne, som indeholder brandfarlige Vædsker og eksplosive Sloffer, 
maa kun henstilles paa Sporel langs de Arealer, der er bestemt som Oplagsplads for 
saadanne Varer, og Losning og Ladning skal her foregaa under Iagttagelse af tilsva
rende Sikkerhedsforanstaltninger, som omhandlet under Losning og Ladning af 
brandfarlige Vædsker.

Ingen Jernbanevogn maa henstaa med sin Ladning i Tiden fra normal Arbejdstids 
Ophor til normal Arbejdstids Begyndelse, medmindre særlig Tilladelse dertil erhver
ves hos Huvneopsynet, der kan forlange sat Brandvagt paa Stedet,
Betaling fo r  Brandvagt m. m,

31 Betalingen for de til Gennemforelse af en betryggende Losning og/eller Lad
ning af brandfarlige Vædsker eller eksplosive Stoffer paabudte Sikkerhedsforanstalt
ninger fastsættes ved Forhandling mellem Havneopsynet og Brandvæsenet efter de 
paa Stedet til enhver Tid gældende Limninger og Takster og udredes af Fartojet. Del 
samme gælder Betaling for Brandvagt ved Tíindegods (( jfr . § 18, sidste Stk.), hvilken 
Vagt betales aí Ladningsmodtageren respektive Afsenderen, Tilsvarende Bestemmel
ser finder Anvendelse for Brand\agt om Bord i Anledning af Arbejder foretagne 
under Brug af aaben Ild (jfr § 12),
Orlogsfartojer.

32 De i §§ 8 b,, 13 og 17, 19—21 og 2 1 26 indeholdte Bestemmelser finder ikke 
Anvendelse paa Orlogsfartojer.

E. Losning a f Ballast,
Losning a f Ballasl.

33 Intet Fartoj maa indtage eller udlosse Ballast uden forud at have anmeldt delte 
íor Huvneopsynet, der bestemmer Fartojets Plads dertil.

Ethvert Fartoj, som losser eller lader Ballast, kul, Kalk, Kridt, Sten, Sand, 
Affaldsjern, Halm eller deslige, skal have forsvarlige og tætte Presenninger udspændt 
eller om fornodent Plankeflager udlagt melllem Kajen og Fartojet for at forhindre, 
nt noget falder i Vandet. Efter Udlosningen eller Indladningen skal Skibsdækket til- 
borlig renses, forinden det spules.
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Bygning og Reparation a) Skibe.
34 Ny Fartojer eller Bande maa ikke bygges paa Havnens (Broens) Pladser og 

ældre ikke kolhales, kalíatres, trækkes paa Land eller paa anden Maade repareres 
uden Havnebestyrelsens Tilladelse og under de nærmere Betingelser, som denne 
maatte fastsætte, derunder eventuelt en vis Tidsfrist, inden hvilken de paagældende 
Arbejder ska! være udfort.
Farlójer der ikke cr i Fart,

35 Fartojer, der ikke er i Fart, saavel som gamle, aítaklede Fartojer, maa ikke 
uden Havnebestyrelsens udtrykkelige Tilladelse blive henliggende i Havnen (ved 
Broen) eller Sejllobet ind lil denne; ej heller maa noget gammelt elller tii Pram 
slojfet Skib eller nogen Pram henligge i Havnen (ved Broen) som Pakhus. 
Oplægning.

36 Ønskes et Skib oplagt i Havnen (ved Broen), vil dette være al anmelde íor 
Havneopsynet, som, saa længe Plads haves, anviser, hvor del skal ligge, og hvor
ledes det skal forlojes, Forinden Skibets Forer forlader Skibet, skal han skriftlig 
opgive en paa Stedet boende, uf Havnebestyrelsen godkendt sokyndig Mand, hvem 
Tilsynet med Skibet er overdraget, og hvetn Ordre kan gives med Hensyn til Flytning 
af Skibel m. m., og som maa have Bemyndigelse til at udrede de til nðdvendige 
Foranstaltninger med Hensyn ti! Skibet medgaaende Udgifter. Efterkommer den til
synsforende ikke et af Havneopsynet givet Paabud med Hensyn li! Sibet, kan Havne
opsynel lade Arbejdet udfore for Ejerens Regning. Iovrigt henligger et saadnut 
Skib i alle Maader paa Ejerens Risiko og Ansvar.

Paa summe Maade forholdes med Baude, Pramme og Flauder, der iinskes hen
liggende i Havnen (ved Broen).

Optrækning og Anbringelse af Baade m. v. paa Havnens Broer og andre Steder 
maa kun finde Sted efler særlig Aftale med Havneopsynet og kun paa de af delle 
anviste Pladser.
Ilyltejade.

37 Alle Hyttefade skal være forsynede med Nummer og Ejerens Navn og de maa 
kun henligge Í Havnen (ved Broen) paa de af Huvneopsynet anviste Steder. Saa 
snart el HyLlefad er lomt, skal det uopholdelig oplægges paa et nærmere anvist Sted.

Hyttefade, der ikke er mærkede, vil blive konfiskerede til Fordel for Havne
kassen.
T rælast.

38 Heller ikke maa Trælast og Tommer, der cr indbugseret i Havnen, henligge 
paa andre Steder og i længere Tid end af Havneopsynel tilladt.
Sunkne Skibe.

39 Strander eller synker et Farliij paa et Sted, hvor det er lil Hinder for Huvnens 
(Broens) Benyttelse, og vedkommende Fiirer eller Ejer ikke borttager det inden en 
af Havneopsynel fastsat Frist, kan Havnebestyrelsen foranstalte det optagel og er 
berettiget lil at erholde Udgifterne erstattede af Fartojet eller dels Ejer ellår i 
fornodent Fald at gore sig betalt i Fartojet. Opnaas ikke herved fuld Dækning, 
beholder Havnen (Broen) overfor Ejeren Krav paa Restbelobel.

Pramme eller Baude, der har ligget sunkne eller vandfyldte i mere end Ið Timer, 
kan uden Varsel fjernes af Havneopsynet paa Ejerens Bekostning.
Vrag.

40 Vrag maa ikke indbringes i Havnen uden Havneopsynets udtrykkelige Til
ladelse.

V. HAVNEPLADSENS BENYTTELSE M. V.

41 Varer, som er losset eller skal indlades, maa ikke henligge paa Kajerne, paa
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Broerne eller udenfor de til Oplag bestemle Pladser uden efter dertil hos Havneop
synet indhentet Tilladelse,

For Benyttelse af Ha\nens (Broens) Pladser lil Oplægning af Gods og Varer 
erlægges Pladsleje efter den til enhver Tid gældende Takst.

Med Hensyn til Stedet hvor og Maaden hvorpaa Godset skal oplægges, har ved
kommende, for saa vidt angaar de aabne Oplagspladser, at rette sig efter de For
skrifter, Havneopsynet maatte give. Paa Afviserværker i umiddelbar Nærhed af Bol
værkerne maa intet Gods oplægges. Det oplagte Gods, sum henligger íor vedkom
mendes egen Risiko, maa ikke uden Havneopsynets Samtykke borttages fra Havnens 
(Broens) Terræn, forend Pladslejen er betalt

Om forlanges, skal det oplagte bortskaffes eller flyttes til et andet anvist Sted inden 
en af Havneopsynet fastsat Frist. Efterkommes et i denne Henseende gívet Tilhold 
ikke eller henlægges Gods paa Havnepladsen uden Tillladel e, er Havneopsynet be
rettiget lil at lade det fjerne paa vedkommende Ejers eller Kommissionærs Bekost
ning.
Ballast,

42 Udlosset Ballast skal Skibsfcireren foranledige bortkort saa hurtigt som muligt, 
hvorefter Kajen slraks skal rengores.
Kuikarpning. Fjernelse, a j  Spild,

43 Kulbarpning over Kajen er ikke tilladt. Hvad der ved Losning og Ladning fra 
Skib eller Vogn aí Varer aí en hvilkensomhelst Art saavel som ved Rengoring af 
Vogne maatte spildes, skal aí Ladningsejeren eller dennes Befuldmægtigede slraks 
foranstaltes sammeníejet og bortkort. Sker delle ikke. kan Havneopsynet lade det íor- 
nodne Arbejde udfore paa Vedkommendes Bekostning. Aske og anden Urenhed 
maa ikke udkastes paa Kajen eller Havnens (Broens) ovrige Terræn, men iðres 
bort lil den af Havneopsynet anviste Plads.

Fiskevaskning og -rensning paa Havnens Kajer, Broer og ovrige Arealer maa 
kun finde Sted efler særlig Tilladelse íra Havneopsynet, og saavel Fisken som Af
faldet skal straks efter Arbejdets Tilendebringelse uopholdelig fjernes af de paa 
gældende, og Pladsen omhyggeligt spules.

Lossegrcjer.
44 Losseredskaber, saasom Stilladser m. m., maa ikke anbringes ved Bolværket 

for Skibets Ankomst og skal straks efter endt Udlosning fjernes.
Efter Arbejdstid maa Transportredskaber ete. ikke henstaa paa Kajen eller paa 

de til Havnen (Broen) horende Gader og Veje, ligesaa lidt som Fiskekasser, an
den Emballage, Fiskeredskaber etc,

VI. BENYTTELSE AF HAVNENS (BROENS) REDSKABER

Havnens Redskaber,
45 For saa vidt Havnevæsenet maatle være i Besiddelse al Kraner, Flaader, Blok

ke, Lamper eller Redskaber aí anden Art lil Afbenyttelse for de i Havnen (ved Broen) 
liggende Skibe, kan saadanne ved Henvendelse til Havneopsynet stilles til Ds-posi- 
tion imod Erlæggelse af Afgift i Henhold til den til enhver Tid gældende Tak?t.

VIL FORSKELLIGE 0 R DENSBESTEMMEL5ER

46 Foreren aí ethvert Havnen (Broen) unliibende Fartoj har at gore sig selv 
saavel som det lil Fartoj el horende Mandskab bekendt med Beslemmelserne i nær
værende Reglement, der vederlagsfrit udleveres paa Havnekontoret til Fbrerne af 
de Havnen (Broen) stigende Skibe, Et Eksemplar af Reglementet skal Tindes om 
bord paa elhverl i Havnen (ved Broen) liggende Farliij.

47 Enhver, som befinder sig indenfor Havnens (Broens) Omraade, har uvæger
ligt at rette sig efter Havneopsynets Anvisninger, saaledes ogsaa i givel Tslfælde
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paa Opsynets Anmodning at foríoje sig bort fra Havnens (Broens) Terræn.
48 Skydning fra de i Havnen (ved Broen) liggende Fartojer eller paa det til 

Havnen (Broen) horende Terræn er forbudt. Afbrænding aí Fyrværkeri indenfor 
Havnens (Broens) Omraade Iderunder ogsaa íru Skibe) maa kun finde Sled efter 
forud hos Havneopsynel indhentet Tilladelse,

Fbkeri, Opfiskning aí Kul, Sten ete., Opgravning af Sand o. lipn. maa kun finde 
Sted efler sa:rlig Tilladelse fra Havneopsynet.

49 Genstande og Stoffer, af hvad Arl nævnes kan, maa ikke udkastes i Havnen 
(ved Broen), men skal íiires i Land til derlil anvisle Sleder.

Genstande, der tabes i J*Iavnen (ved Broen) og som ligger til Hinder eller Fare 
for Sejladsen, skal uopholdelig fjernes. Sker dette ikke, forholdes som i § 39 nær
mere omhandlet.

50 Alt, hvad der bjerges inden for Havnens (Broens) Omraade, skal uden Op
hold anmeldes for Havneopsynel og aíleverea til dette.

51 Badning fra Havnens (Broens) Omraade eller fra de i Havnen (ved Broen) 
liggende Skibe er forbudt (herfra dog undla.?et eventuelt i Havnen (ved Broen1 lig
gende Badeanstalter).

VIII. HAVNEOPSYN OG SKADESERSTATNING

52 Ovcrho)dct>e af Orden indenfor Havnens (Broens) Omraade passes af Havnc- 
opsynet under Ovrrtilsyn af Havnebestyrelsen.

Indenfor Havnens (Broens) Omraade varetager Politiel dog sine Opgaver efler 
Lovgivningens almindelige Begler.

HavneopsyneL skal i Tjenestetiden være iforl Uniform, men er iíivrigL pligtig 
til paa Forlangende at legitimere sig,

53 Tror nogen sig íorurellel af Havneopsynel, kan han forebringe Sagen íor 
Havnebestyrelsen, men et af Havneopsynel givet Paabud skal i hvert Fald efler- 
kommes.

Viser nogen sig opsætsig mod Havneopsynel eller fornærmer delte under Udforel
sen af Embedsíorrctninger eller i Anledning af samme, bliver han at an?e med 
den i Lovgivningen for saadanne Forseelser hjemlede Straf.

Naar en Skibsforer ikke efterkommer de i Reglementet indeholdte Bestemmel
ser eller de aí Havneopsynel givne Paalæg saa hurtigt, som det af dette skonnes nod- 
vendigl, skal iHavneopsynet være berettiget til al træffe de fornodne Foranstaltnin
ger til, at saadant sker. For Beskadigelser, som derved maalle blive lilfojet Far- 
lojel, med Tilbehor, skal delles Forer eller Ejer ikke kunne fordre Erslatning. 
Farlojets Forer eller Ejer er pligtig at erstatte de Udgifler, som de ommeldte For
anstaltninger maatte have medfort.

Naar Skibsícireren ikke er om Bord, er del tilstrækkeligl, at Paalæg om Far* 
tojets Forhaling, Forlojning eller deslige bliver givet Styrmanden eller i dennes 
Fraværelse en aí del ovrige Mandskab.

Forlades Fartojet af hele Besætningen, skal Skihsfbreren være pligtig al nn\n- 
give for Havneopsynel en i Havnens (Broens) Nærhed boende paalidelig Mand, 
som skal fore Tilsyn med Furtojet, og til hvein saadanne Paalæg kan gives med 
samme Virkning, som om de var givne til ham selv,

54 Skibsíoreren er ansvarlig for den Skade, som han, hans Mandskab elfer Far
toj maalte anrette paa Havneværkerne eller Havnens (Broens) Ejendele og skal 
erslatle de med Skadens Islaiidsætlelse forbundne Omkoslninger.

Skade, der anretles paa Broer, Bolværker eller andre Havneindretninger etc., vil 
være al erslatle efler dansk Rets almindelige Regler.

55 Intel Fartoj maa forlade Havnen, forinden Berigtigelse íor de anordnede 
Havnepenge af Skib og Ladning samt fnr Pludsleje og iivrige Afgifter har fundet 
Sled.
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Overtrædelse heraf saavel som uriglig Angivelse af Skib eller Ladning lil Skude 
íor Havnekassen slraífes med Bode efler nedenstaaende § 50, hvorhos de takstmæs- 
sige Afgifter bliver at erlæ.uge.

IX. STRAFFEBESTEMMELSEN

5G Overtrædelse af de i delle Reglement givne Forskrifter traffes med Bode.
Sager angauende Overtrædelse af Reglementet behandles som Politidamer.
Havnebestyrelsen er beíojel lil al foreslaa den, der har overlraadt Reglementets 

Bestemmelser, at afgore Sagen ved Erlæggelse inden en vi> Frist af en af Havne
bestyrelsen fastsat Bode, I Mangel af saadan mindelig Ordning eller, saafreml Bo
den ikke betales sorn fa^ at, overgaar Sagen lil Behandling ved Politi og Dom 
stole.

57 Alle Boder, som hidrorer fra Overtrædelse af delte Reglemet. tilfalder Hav
nen (Broen).

Detle Reglemenl træder i Krafl den 1. Augusl 1933. Samtidig ophæves del af 
Ministeriet for offentlige Arbjeder under 19. Juli 1927 sladfæslede Reglement med 
senere Ændring.

REGLEMENT AF 19. J I NÍ  — FOR ORDENS OVERHOLDELSE I TRANGIS 
VAAG HAVN.

Havnens Omraade.
Til Havnens Soomraade henregnes Farvandet indenfor en Linie mellem Nestnngi 

paa den sydlige Side og Hovdatangi paa den nordlige Side af Fjorden.1)
Grænsen er paa begge Sider af Fjorden markeret ved en hvid Varde.
Havnen dannes af en naturlig Bugt, i hvilken der ud for Tveraa er byggel en 

Pier og i ovrigt paa flere Steder mindre Broer.
For det under Havnen horende Omraade har Ministeriet under Dags Dalo i Hen

hold ti! Lov af 30. Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Bestemmelser 
for Benyllelsen af Havne m. m. stadfæstet folgende Reglemenl:

Regler fo r  Sejlads.
For Sejladsen inden for Havnens Omraade gælder de i den af Ministeriet for 

Industri, Hundel og Sofart under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse angaa- 
ende »Særlige Regler for Sejlads i indre dan-ke Farvande« anfbrte Bestemmelser 
med folgende Tilfojelse:

Inden for Linien mellem de rode Fyr ved Tveraa og Kirkegaardíbroen er det 
tilladt at oplægge Skibe og Fartiijer, uden at disse behover at afgive de reglemente
rede Lys- og Lydsignaler.

Ordensbestemmeher.
For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for offentlige Arbejders Cir

kulære af 19. November 1931 omhandlede »Slandardreglemenl for Overholdelse af 
Orden m. v. i (ved) danske Havne (Broer)«-} med folgende Indtagelser og Til- 
fojelser:

Indsejling, Opankring og Fart,
§ 6 affattes saaledes:
»I den De! af Havnen, der ligger inden for en Linie fra Kirkegaardsbroen tit 

Tveraa rode Fyr, er det forbudt al fortoje eller opankre Fartojer. medmindre 
Havnebestyrelsen har meddelt vedkommende Fartoj Tilladelse dertil og givet den 
i saa Henseende fornodne Anvisning.

5) Som ændret 31. Ju li 1935.
2) Jfr . Reglrtncntet íor Vnag Hovn af 19, Juni 1933
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Fortojningskætlinger maa ikke anbringes uden Havnebestyrelsens Samtykke og 
kun paa de af denne faslsatte Betingelser,

Ethvert Fartoj, der ligger for Anker i Havnen, skal stadig bolde et. efter Havne
opsynet« Skon til Fartojets Slorrelse passende Mandskab om Bord,

Til | 7 fojes:
»Indkomne Damp- eller Molorskibe skal, naar Havneopsynet maatte kræve del, 

holde deres Maskiner og Spil rede til at arbejde, hvorunder for Dampskibes Ved
kommende er indbefattet, at de skal bolde Damp paa deres Kedler.

Liggeplads.
Til § 9 fojes:
»Fartojer og Baade, som ligger fortojel paa anvist Sted, skal i Tilfælde af indtræf

fende Crindefangst eller ved Sejfangst (Nótakast) være forpligtet til at skifte Plads 
eíter Havneopsynets Anvisning.

Ræer, Bomme, Roring aj Maskine, Larm, Rbg m. m.
Til § 11 fojes:
»Fartojer. der ligger i Havnen, maa ikke benytte deres Radiosender undtagen til 

Forbindelse med Skibe i Nod.«
I § 18, 1. Stk., ændres »Toldvæsenet *til »Havneopsynet«.
Oplægning,
Til § 36 fojes:
»Qplrækning og Anbringelse af Baade m. paa Havnens Broer og undre Ste

der maa kun finde Sted efter særlig Aftale med Havneopsynel og kun paa de af 
delte anviste Pladser.«

Fjernelse a j Spild .
Til § 13 fojes:
»Fiskevaskning og Rensning paa Havnens Kajer, Broer og ovrige Arealer maa 

kuti finde Sted efter særlig Tilladelse fra Havneopsynet, og saavel Fisken som Af
faldet skal straks efler Arbejdets Tilendebringelse uopholdelig fjernes af de paa
gældende, og Pladsen omhyggeligt spules.«

Havncopsyn og Skadeserstatning.
§ 55 affattes saaledes:
»Intel Fartoj maa forlade Havnen, forinden Berigtigelse for de anordnede Havne

penge af Skib og Ladning saml for Pladsleje og ih rige Afgifler har fundet Sled.
Overtrædelse heraf saavel som urigtig Angivelse af Skib eller Ladning lil Skade 

for Havnekassen straffes med Bode efter nedenstuaende § 5G, hvorhos de takslmæs- 
sige Afgifter bliver al erlægge.«

Dette Reglement træder i Kraft den 1, Seplbr. 1935. Samtidig ophæves det af 
Ministeriet for offentlige Arbejder under 19. Juli 1927 stadfæstede Regtemenl.

CIRKULÆRE (U. M.) AF 30. JUNI VEDR. OPFØRELSE AF SKOLER 
OG LÆRERBOLIGER paa Færoerne.

A. SKOLER

1. Byggegrunden.
Ved Valg af Byggegrund maa der tages Hensyn til, al Skolen faar det bedst 

mulige Lys; en Beliggenhed tæt ind under Fjælde og navnlig paa ISordsiden af 
disse bor undgaas.

Endvidere maa der sorges for, at Skolen ikke kommer líl at ligge i umiddelbar 
Nærhed af Virksomheder, der kan for=tyrre Under\ isningen ved Stiij eller paa 
anden Maade. Det er vigtigere, al der tages Hensyn til diase Ting, end at Skolen 
lægges ubetinget cenlralt i Bygden.

G rundstykket maa være af en saadan Slorrelse og Beskaffenhed, at der kan ind
rettes en passende Legeplads, Arealel af denne bor ved mindre Skoler være mindst
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200 m-, ved almindelige Skoler med et cnkeit Klasseværelse ikke under 100 m- og 
ved slorre Skoler mindsl 600 m2. Legepladsen, der indhegnes. maa være nogen
lunde jævn og vandret, saa at den kan benyttes Lil Boldspil og andre Legemsóvel- 
ser. Der maa ved Dræning sorges for, at Pladsen paa ulle Aarstider er nogenlunde 
tor.

2. Skolelokaler.
Skolestuens Gulv bor ikke ligge mindre end 80 cm over det hojeste Punkt af 

Terrænet umiddelbart udenfor Bygningen.
Den indvendige Hojde bor være mindst 3,15 m regnet fra Gulv lil Loft (saale- 

des at ulene Tykkelsen af Bja:lkerne —  hvis disse ligger frit fragaar i dette 
Maal).

Skolestuens Rumfang biir ikke være under 120 m3 og maa iovrigt fastsættes un
der Hensyn til Bornetallel, idel der beregnes mindst 31/2 m3 pr. Barn, I Bygder, 
hvor Antallet af skolepligtige Born er under 15, og hvor det ikke formodes at 
ville stige væsentlig i en overskuelig Fremtid, kan der ses bort fra de angivne 
Mindslemaal for Hojde og Rumfang,

Rummels Dybde (Maalet fra Vinduesvæggen til Bagvæggen) maa med den for
nævnte Hojde ikke gores storre end 6,30 m; onskes Maalet stórre, maa Httjden 
foroges, saaledes at Forholdet 1: 2 bibeholdes.

Vinduerne skal samles i een Væg og vende lil den lysest mulige Side saa 
vidt gorligl mod Syd, De skal fordeles jævnt paa Væggen og anbringes saa liójt. 
som Konstruktionen tillader, idel der mellem Bjælkelagel og Vinduernes Overkant 
kun lægges den nodvendige Understottelse af Træ eller Jærn. Bryítningshojden 
maah fra Gulvet til Overkanten af Underkarmstykket bor ikke være under 0,95 
m. Vinduernes Storrelse gores iovrigt saa stor, at del frie Glasareal udgor mindst 
en Oltendedel nf Gulvfladen; hvis Skolens Beliggenhed er en saadan, at Lyset 
ikke har fri Adgang, skal Forholdet være 1: 7. Vinduernes overste Rammer bor 
forsynes med Vippebeslag og indrettes til at aabne og lukke af en paa Gulvet 
staaende Person.

Skolestuen maa kunne opvarmes til almindelig Stuetemperatur. Det anbefales al 
anvende Cirkulationskappeovne, hvor Rummel mellem Ovnen og Kappen kan faa til
fort frisk Luft gennem Kanaler under Skolestuens Gulv.

Det maa tilraades at indrette en Ventilationskanal af 23 X  23 em Tværmaal 
Lil Bortforsel af daarlig Luft.

Den af Sidevæggene, som Bornene ser hen imod, naar de sidder med Vinduerne 
paa venslre Haand, bor saavidt muligt holdes fri for Dcirc og Frem- eller Tilbage
spring, ligesom det bor undgaas al stille Kakkelovnen ved denne Side.

Der maa sorges for den nodvendige Belysning ved elektriske eller Petroleums- 
lamper eller lignende,

3, Forstuen m. m.
Skoleforstuens Storrelse fastsættes i Forhold til det hiijesle Antal af Born. der 

undervises i Skolestuen (hvis flere Skolestuer har Adgang gennem Forstuen, maa 
det samlede Maksimum lægges til Grund), idet der for hvert Barn regnes 0,3 m* 
Gulvflade; Forstuen biir dog i Almindelighed ikke være mindre end 10 m2. Rum
mets Bredde hor ikke være under 1,75 m.

Forsluen bor have rigeligl Lys fra Vinduer, der vender direkte lil det frie.
Foruden Forsluen bor der indrettes el Vindfang, gennem hvilket Adgangen sker, 

og som ved en Dor er adskilt fra Forstuen. Gulvmaterialet bor her være Beton 
eller lignende.

I Forstuen — eller Vindfanget —  bor anbringes Fodskraberisl eller GulvmaatLe 
samt være Knageplads (med eller uden Hatlehylder) og Plads til Trætofler, Gum
misko og lignende.
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4. Retirader.
í Skolens umiddelbare Nærhed skol indrettes Retirader til Bornenc, saaledes be

liggende at Læreren lel vil kunne holde Øje med Benyttelsen.
For hvert. Kla* eværelse bor der være el Klonet for Drenge og eet for Piger; 

desuden bor der indrettes et Pissoir. Rummene skal have en Stbrrelse af mindsl
1,20 0,80 rri, vare vel belyste og lette al renholde. Udenfor Skoletiden íkal de 
boldes aílaa^ede.

B. LÆRERBOLIGER

1. Boligerne i Almindelighed.
Lærerboliger kan indrettes í samme Bygning som Skolen eller fritliggende, men 

bor saavidl muligl lægges i Skolens umiddelbare ISærhed, Hvis Boligen indrelles i 
selve Skolebygningen, bor det undgaas at lægge Beboelsesrum over Skolestuer, oji 
delte bor i alle Tilfælde kun finde Sled, hvor det drejer sig om Bolig for ugifte 
Lærere eller Lærerinder.

I umiddelbar Tilknytning til Boligen bor der. naar Forholdene tillader del, ind 
hegnet et passende Areal, der overlades Læreren ti! Dyrkning som Have,

Den indvendige Hojde i Boligen bor ikke være under 2,50 m (indbefatlei Bjæl
kernes Tykkelse, hvis de ligger fr il ) ; i Loftsrum kan Hojden nedsættes til 2,20 m. 
Rum, der skal benylles til dagligt Ophold eller lil at sove í, maa være indrettet til 
al opvarmes samt lægges saaledes, at de faar saa megen So! som muligt.

Hver Bolig bor have sit særskilte Kloset, der ikke er fælles med Skolens, og 
.-Dm hvis det ikke indrettes som Vandkloset — lægges udenfor Bygningen.

2. Boliger jo r  Ene- eller Førstelærere.
Boliger for Ene- eller Førstelærere bor have en saadan Slorrelse, al det sam 

lede Nylleareal af Rummene udgor 90 —100 m-„ Heri medregnes Kokken og Gang
areal, men ikke Udhusrum, kælderrum og Loftskamre med Tagvindue; i Loftselagcr 
beregnes Gulvflader, hvorover der er mindst 1,50 m fri Hbjde som Nytleareal.

■Foruden Spisekammer med Vindue direkte lil del frie skal Boligen have forno
den Plads til Opbevaring af Fðdevarer, Brændsel m ,m.

3. Boliger for  Lærerinder eller ugifte Lærere.
Boliger for Lærerinder eller ugifle Lærere bor have en Stbrrelse beregnet 

som angivel ovenfor aí mindst 35 m-\ Til Boligen bor hore Spisekammer og 
Brændselsrum.

4. Opholdsrum ved Skoler udt n Lærerboliger.
Ved Skoler, hvor der ikke bor Lærere lil Sladighed, hor der forefindes el Op

holdsrum til Brug for Læreren i den Tid, han underviser ved Skolen. Det bor have 
en Slorrelse aí mindsl 15 m- og være indretlet til al opvarmes. Forsaavidl der ikke 
desforuden er indrettet Kokken, maa Kakkelovnen i Rummel være saaledes kon
strueret, at den kan benylles til Madlavning.

C. BYGNINGERNES KONSTRUKTION
Saavel Skoler som Lærerboliger maa være solidi byggede, og der nrna anven

des den fornodne Omhu saave! ved Valgel af Materialer som ved Arbejdeis Ud- 
íoreise.

Grunden omkring Bygningerne maa drænes, saaledes at alle Kilder og Vandlob 
ledes udenom,

1 Kælderrum eller ikke udii) Ilede lium under Skole eller Beboelsesrum i Stue
etagen maa Jorden dækkes med et Betonlag.
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Ydervægge isoleres under Stuebjælkelngel m ed eL vandret Isolationslag af Tag
pap eller lignende, der kan forhindre Fugtighedens Opstigning.

Yderva:gge af Beton udfores i stærk Blanding (mindsl i Forholdet 1: 1 : 8 )  og 
pudses udvendig. Indvendig asfalteres de samt forsynes enlen med Panel af sarn- 
menplojede Brædder eller med anden íyldestgorende isolerende Beklædning.

Skillerum mellem Klasseværelser indbyrdes og mellem Skole og Bolig udfores af 
mindst 0,21 cm Beton eller saaledes, al der paa anden Maade opnaas den nijdven 
dige Lydisolation.

Bolgeblik, der anvendes som Tag eller udvendig Va:gbeklædning, males paa begge 
Sider.

Omkring Vinduer kalfatres omhyggeligt med Værk. Del anbefales at anvende For
satsrammer i Vinduernes fulde Hojde.

D. INDSENDELSE AF FOKSLAG
Forslag tit nye Skoter eller Lærerboliger saavel som lit Ombygning af ældre 

Bygninger indsendes gennem Skoledirektionen til Undervisningsministeriets God
kendelse.

Tegninger, der maa omfatte Planer, Snit og Facader saml Beskrivelse, maa tyde
lig give Oplysninger om folgende:

a) Bygningernes Beliggenhed paa Grundslykket, delles Slorrelse og Forhold til 
Omgivelser og Verdenshjorner.

b) Skolestuens og Forstuens Slorrelse og Belysning nicd Angivelse af alle Maal, 
saaledes nt det kan bedommes, om disse Beslemmelser er overholdt.

c. Boligens Indretning med Angivelse af Bummenes Storrelse og Hojde.
Endvidere maa der indsendes et Overslag over Omkostningerne.
Skoledirektionen indhenter, forinden Forslaget indsendes til Undervisningsmini

steriet, Amtslægens Udtalelse. De lil Godkendelsen knyttede særlige Bemærkninger 
maa noje iagttages ved Arbejdets Udforelse.

Naar Byggearbejdet er lilendebrugl, skal Anmeldelse herom indsendes til Skole
direktionen sammen med Opgorelse over de med Arbejdel forbundne Udgifter.

Eksemplarer af delle Cirkulære udleveres til Forstanderskaberne.
Der er ved Undervisningsministeriets Foranstaltning udarbejdet nogle Tegninger 

til Skoler og Lærerboliger, der saalænge Eksemplarer haves — vil kunne faas 
udleverede af Skoledirektionen til de Forstanderskaber, der maatle onske det.

VEJLEDNING FOB KOMMUNERNES BEGNSKABSFØRELSE (vedtaget af Lag
linget 23. Aug, 1933).

I  Overensstemmelse med Laglingels Vedtagelse i Samlingen 1932 udfærdiges 
herved nedenstaaende Vejledning for Kommunernes Regnskabsforelse:1)

A. Der fores en Kassebog  i 2 Afdelinger over henholdsvis Kommunens A Ind
tægter og B Udgifter, indrettet efter Kolonnesystemet med særskilte Rubrikker for 
alle Begnskabsposter.

Desuden findes en Rubrik for »Indbetalt i alt«; og en for »Udbetalt i alt«, i hvilke 
henholdsvis samtlige Indtægter og Udgifter sammentælles.

Kassebogen er foruden med de ordinære Blade tillige forsynet med Blade til Kopier.
I Henseende lil Orden og Nojaglighed \ed Kassebogens Fórelse maa folgende 

Regler iagllnges:
a. Bogen skal fores med Blækstift og Anvendelse af Kalkerpapir, saaledes at 

Genparten af Kassebogens Blade bliver en nojagtig Kopi af den paagældende Side 
i Kassebogen. Fejlnoteringer maa rettes ved let Overstregning og ved Notering aí 
ny Tal og paa en saadan Maade, at del overstregne dog bliver læseligt, eller even-

I I Amtets Funktioner er nu overguael til Landsstyret.
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Luell ved Ompostering; det íolger heraf, at Radering og Benyttelse af Radervand 
ikke maa íinde Sted. Kassebogen skal allid være fort a jour.

b. Indforelsen i Kassebogerne maa naturligvis forst finde Sted, naar Ind- eller 
Udbetalingen faktisk har fundet Sted; enhver Ind- og Udbetaling forsynes med 
Datoangivelse, og del bor være en ufravigelig Regel, at Ekspeditionen noteres under 
den Maaned og Dato, paa hvilken den vitterlig har fundet Sted.

l‘. Ka-^ebogen fores iovrigt saaledes, at enhver Indbetaling af rede Penge, Checks, 
Postindbetalinger o. 1. straks indfores ved Ekspeditionen som el Led i denne; del 
samme skal gælde med Hensyn til Udbetalingerne.

d. Del horer endvidere til god Orden, at der i Kassebogen, efterhaanden som 
Siderne er luget i Brug, ikke findes aabent^luaende Sider eller Dele aí saadanne. 
Sker det, at en hel Side overspringes, skal den ved Paaforing af en Skraastreg eller 
paa anden Maade gores uanvendelig til senere Tilfojelser.

e. Kassebogen bor saa vi dl muligt afsluttes den 31, December. Skulde Belob 
imidlertid indfores i Kassebogen efler denne Dato, hiir det ske paa den Maade. 
at Belobct fores pr, 31. December med særlig Angivelse af den faktiske Ind- eller 
Udbetalingsdag.

H\is Afslutningen ikke sker pr. 31. December maa Kussebeholdningen ved Aars- 
afslulningen opfíires indenfor Linien, saaledes at Regnskabsforerens Tilsvar fremkom
mer ved at sammenlægge denne Kassebeholdning med de indgaaede Belob og herfra 
trække de udgaaede Belob.

I de Kommuner, der holder Inkas-iatorer, paases del, at disse afregner med For
manden, eventuelt Kassereren, mindst én Gang maanedlig, forsaavidt der maatte være 
inkasseret Belob.

B. Der fores en Hovedbog  over samllige Kommunens Skatteydere saaledes, al 
hver Skatteyder har sin Konto i Hovedbogen, hvor den den paagældende paalignede 
Skat oplores i en Rubrik, der benævnes »Paalignel Skat«, medens betalte Skatle- 
belbb fores i en anden Rubrik, der benævnes »Betalt Skut« med Angivelse af Be- 
talingsdato.

Med Hensyn til Hovedbogens Forelse gælder del under A. a. og b. anforle, dog at 
Bogen fores med Blæk. Bogen salderes pr. den Dato, Aarsregnskabet faktisk af
sluttes.

C 1. Fortegnelse over Restancer, der overfores til kommende Aars Regnskab, 
skal vedlægges Regnskabet efler at være gennenmgaaet og sammenholdt med Hoved
bogen, idet Hovedbogens Saldoer skat svare til Posterne i Restancelislen. Attest herom 
paafores Regnskabet og underkrives af Forstanderskabels fungerende Formand sam
men med de tilstedeværende Forstanderskabsmedlemmer; sidstnævnte er pligtige at 
foretage en selvstændig Gennemgang af Hovedbogen og kan ikke lade sig ntije 
med Formandens Angivelse. Forsaavidt der holdes en Regnskabsforer, underskriver 
tillige denne.

2. Der vedlægges Aarsregnskabet en Fortegnelse over samtlige de Belob, som 
Kommunen íkylder, med Angivelse af. hvorfra Gælden hidrðrer.

D. 1 Saavel Forstanderskaberne som Lokalrevisor bor jævnlig foretage Kasse
eftersyn.

Om hverl Kasseeftersyn bor der *ke Tilforsel i Forhandlingsprotokollen og i 
Kassebogen.

2. Naar Aarsregnskabet er afsluttet, vi! der altid være at forelage Kasseeftersyn i 
Forbindelse med den lokale Reúsor, Ved dette Kasseesftersyn maa del noje paases. 
al Beholdningen efter del afslutlede Regnskab slemmer m ed  Beholdningen efler den 
afsluttede Kassebog, herunder bor del ogsaa paases, at Kassebogens Konti 
stemmer med Regnskobels Konti. Den foreliggende Kas-L-beholdning skal da slemme 
med den til  næste Regnskab overforte Behotdning.

Om det her ommeldle Kosseeflersyn vi] der være at meddele Aarsregnskabet Paa
tegning,
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3. Lagtingsrevisor er bemyndiget til at foretage Kasseeftersyn, naar han finder 
dette onskeligt.

E. Havnevæsenets Boger og Regnskaber fores oaaledes som disse hidtil er fort. 
Beholdningen holdes strengt afsondret fra Kommunens andre Midler og maa ikke 
anvendes eller udlaanes til Havnen uvedkommende Formaal. Havnevæsenets Besty
relse er pligtig at paase, at der ikke gives Henstand med de Havnen tilkommende 
Afgifter. Skulde Restancer imidlertid være ældre end C Maaneder, maa der ved 
lægges Regnskabet særlig Redegðrelse for hver enkelt Post,

Kasseeftersyn foretages efler Reglerne i Punkt D 1 og 2,
F. Eleklricitetværkels Regnskaber og Boger fores efter de hidtil gældende Regler, 

og Beholdningen holdes strengt afsondret fra Kommunens andre Midler og maa ikke 
anvendes eller udlaanes lil Elektricitetsværket uvedkommende Formaal, Hen-tand 
med forfaldne Ydelser lil Værket maa ikke gives ud over In ad del for Værket 
gældende Reglement hjemler.

Kasseeftersyn forelages efler Reglerne i Pnnkt D 1 og 2.
G. Samtlige Regnskaber afsluttes saa betids, al de kan være afleverede lil Lokal 

revisor senest 15. Februar og indsendes tii Amtel senest 15. Maj efter forud at have 
været fremlagt til Eftersyn for Kommunens Beboere i 11 Dage. Altest fra Kundgore 
ren om Fremlæggelsen vil være at vedlægge Regnskabet.1)

Samtidig som Regnskabet afleveres til Lokalrevisor altsaa senest 15, Februar 
skal Regnskabsaarets Kopiblade udtages af Kassebogen og indsendes lil Amtel,

Regnskabet af falles efter samme Skemaer som hidtil.
2. For enhver i Regnskabet optagel Udgift samt i videsl muligt Omtans for 

enhver Indlægt skal der foreligge behðrig Dokumentation,
For Udgiflernes Vedkommende maa denne foruden at oplyse den paagældende l  d 

gifts Berettigelse, forsaavidl Udbetaling har fundel Sted, tillige omfatte behorig 
Kvittering, I sidstnæ\nte Henseende kan, naar Indbetalingen er sket gennem Post
væsenet dettes behorig underskrevne og daterede Tilslaaelse for Belobets Modtagelse 
tjene som Kvittering, og ved Bankoverforelse maa om fornodent Bankens skriftlige 
Erklæring anses for tilstrækkelig. Indtægter bbr i videst muligt Omfang godtgøres 
ved Fremlæggelse af Folgeskrivelser, Indlægtsordrer, Forlegnelser o. 1.

Alle Regnskabsbilag maa være dalerede og forsynede med Angivelse af hvilken 
Konto de ved rorer; del maa betragtes som en Selvtblge, at de er stilede tii Kom
munen eller i hvert Fald indeholder Oplysning om, at de vedrórer denne; forsaavidl 
Ydelsen ikke har fundet Sted i Henhold til uspecificerede Tilbud, maa Bilagel inde
holde Specification af Kvanta, Sorl, Enhedspriser, Dag- og Timetal, Belalingssatser 
m, V., Bilag for Lonninger, Honorarer o. L maa oplyse det Tidsrum, de vedrórer. 
Saafremt der relles i Bilagene, bor del angives paa Bilagel, hvem der har forelaget 
Rettelsen.

Det bor til enhver Tid paases, at der ikke henligger slorre kontante Beholdninger 
end dem, der er nódvendige til foreslaaende Udbetalinger, medens Kommunens Mid
ler iovrigl vil være at anbringe i Bank eller Sparekasse.

Alle Forstanderskabets Medlemmer er i Henhold til § 30 i Landkommunalloven af 
28. Februar 1872 ansvarlige for de Kapiller, Aktiver og andre Ejendomme, som til
horer Kommunen.

Saavel Kassebog som Hovedbog skal være autoriseret af Amlel. BBgerne kcibcs 
ved Henvendelse lil H. N. Jacobsens Bókahandil, Thorshavn.

1 Tvivlstilfælde vil Forslanderskaberne kunne faa fornoden yderligere Vejled
ning ved Henvendelse til Lagtungsrevisoren.

INKASSATIÓNSSAMS YN INC FYRI GR1NDAUPPBOÐ. samlykt á lingi 18. sept, 
1933.

Fra 1. Januar 1931 beregnes Inkassationshonorarel ved Grindeuuktioner med 
10 %.

•) 15. Februar og 15. M aj er nu ændret til 15. Marts oy 15. Juni,
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REGLEMENT FOK DRIFTEN AF KARANTÆNE- OG EPIDEMISYGEHUSET 
ved Dronning Alexandrines Hospital, vedtaget af Lagtinget 19, Sept. 1933.

Sygehuset tilhorer Færoernes Amtskommune, der bærer Udgiflerne ved Hoved
reparationer, medenr Udgifterne ved sædvanligt Vedligehold af Bygningen med Hegn 
saml Vedligehold og Fornyelse af Monteringen bæres af Dronning Alexandrines Ho
spital

Det administreres af Inspektionen for Dronning Alexandrines Hospital i Over
ensstemmelse med det for Hospilalet udfærdigede Reglemenl med de fornodne Lem
pelser, saaledes at Hospilalet afholder Udgifterne ved den daglige Drifl og oppe
bærer den Betaling, der erlægges af Patienter for Kur og Pleje. Inspektionen kan 
ikke foretage Forandringer ved Bygningen eller iværksætte Hovedreparationer, der 
medfiirer Udgift for Amtsrepartitionsíonden, uden LaglingeLs Samlykke, Paa Syge
huset oplages Patienter, der fores i Land fra Skibe, hvis Sundhedsforhold giver 
Anledning ti] Frygl for Smittes Indbringelse, eller som er underkastet Karantæne
afspærring í Henhold til Lov af 8. Januar 1872, saml, naar Sygehuset ikke er i 
Brug hertil, Patienter, der lider af smiLsomme Sygdomme med Undtagelse af Tu
berkulose og veneriske Sygdomme. Naar Sygehu^ts Lokaler ikke er i Brug lil del 
anfíirte Formaa], skal Inspektionen kunne disponere over dem paa anden Maade, 
men skal da straks sorge for deres Ryddeliggorelse, naar det bliver nodvendigt. 
Lægetilsynet udfores af Amlslægen for Karanlænevæsenels Vedkommende ellers af 
0\erlægen ^ d  Hospitalet. Taksterne for Kur og Pleje er, saafremt Indlæggelsen sker i 
Henhold til Lov af 17. Marts 1922 om Foranstaltninger mod smitsomme Syg
domme, de i denne Lovs § 34 fastsatte og ellers Hospitalets sædvanlige Taksler.

JUSTITSM. SKR. af 7. Nov. — ang. 0PR1NDELSESCERTIFICATER.
I Verbalnote af 27, Oktober 1933 til Udenrigsministeriet har det herværende ita

lienske Gesandtskab saavel af Hensyn lil de italienske Myndigheder som til de danske 
Eksporlorer henledt Opmærksomheden paa, at de Oprindelsescertificnter, der ledsager 
danske Varer til Italien, ofle cr utilfredsstillende, idet del i mange Tilfælde kun er 
Duplikater af Cerlificaterne, der fremkommer. Som almindelig Regel, udlales det 
nærmest i Noten, bor Oprindelsescertifieaterne kun udstedes i et Originaleksemplar, 
de bor kun omfatte en enkelt Forsendelse og indeholde alle de fornodne Oplysninger 
og vedkommende Myndigheders Visering og Stempler. Hvis der udstedes et Duplikat 
af Cerlifiealerne, maa detle udtrykkeligt betegnes som Duplikat og forsynes med en 
Erklæring om Grunden til, at der er udsledl Duplikat og om, al det originale Certi
fikat annulleres. Dommeren og samtlige Sysselmænd paa Færoerne bedes under
rettet om foranstaaende.

REGLEMENT af 30. Nov. FOR FORVALTNINGEN AF KVIVIG DÆKMOLE.

BEK. NR. 391 aí I. Dec. ANC. FORTEGNELSE OVER SKIBE (Fariojer), 
der maaler MINDRE END 20 TONS BRUTTO, samt forskelligt andet svommende 
Materiel,

Pr. II. Fariojer, der oplages i Fartójsforlegnelsens Afdeling III (Fiskerfar- 
lojsfortegnelsen) lildeles efter deres Hjemsted Havne-Kendingsnummer efler fol
gende Regler:

FÆRØERNE:
Thorshavn for Sydslromo Præstegæld...,,.......................................... ......... , , , , ,  T. V
Vestmanhnvn for Nordstromo Præstegæld................................ ...........................  V. N.
Sand íor Sando Syssel ......................................... ............. ...................................... S. A.
Sandevaag for Vaago Syssel ..................  . . . . . .  ................. ..............................  V. A.
Fuglefjord for Østero Syssel ........................................................................ ........  F. D.
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Trangisvaag for Sudero Syssel . . ................... ................. ...... . ................... . . . . . .  T. G.
Klaksvig for Nordero Syssel....................... . .............. . ................................ . K. G.

LOV FOR FÆRØERNE Nr. 361, 13. Dec. OM HANDELSREJSENDE.
1 Handelsrejsende hvorved forstaas Agenter saavel for indenlandske -om uden 

landske Firmaer skal for Fremtiden paa Færoerne være uberettigede til at fol* 
byde eller afhænde Varer til andre end lil Personer, der i Henhold til Lov af 21. 
Marts 1855 § 10 har lost Handelsbevis. Dog skal Handelsrejsende til Fabrikanter, 
Haandværkere og andre Næringsbrugere kunne falbyde og afhænde saadanne Varer, 
som enhver behover til sin Næringsdrift.

2 Forinden nogen kan drive Erhverv som Handelsrejsende paa Færoerne, skal 
han hos Politimesteren erhverve et Antagelsesbevis.

Antagelsesbeviser for Handelsrejsende for indenlandske Firmaer udfærdige?- med 
Gyldighed for et Aar fra Udstedelsens Dato og betales med 50 Kr. for det forsle 
Firma, for hvilket den Handelsrejsende vi! udfore Forretninger, og 25 Kr. íor hvert 
af de folgende Antage!«esbeviser for Handelsrejsende for udenlandske Firmaer ud 
færdiges med Gyldighed for 15 Dage, 15 Dage eller for eet Aar og betales med hen 
holdsvis 40 Kr,, 100 Kr. og 300 Kr., dersom Beviset kun omfatter eet udenlandsk 
Firma; saafremt den paagældende repræsenterer flere udenlandske Firmaer, erlægge? 
yderligere henholdsvis 20 Kr,, 50 Kr. og 150 Kr. for hvert aí de folgende Firmaer.1)

Afgifterne tilfalder Færo Amts Fattigkasse og Repartitionsfond ti! lige Deling.
3 Overtrædelser af de ovenfor givne Forskrifter straffes med Bode,
Sager angaaende Overtrædelser behandles som Politisager; idomte Boder lilfalder 

Færo Amts Fattigkasse.
4 Nærværende Lov lrø;der i Krafl straks. Samtidig ophæves Lov for Færoerne 

Nr, 13 af 24. Januar 1913 om Handelsrejsende og Lov Nr. 316 af 23. December 
1925 om Ændringer i samme, uden at delle dog har Indflydelse paa de i Med for 
af disse losle Antagelsesbeviser.

5. Februar 1934. —  ÆNDRING 1 VEDTÆGT FOR BYEN THORSHAVNS 
KOMMUNALE STYRELSE. (Indfójel i Vedtægten uf 9. Dec. 1921).

I I .  Febr. —  AN. Nr. 38 om Ændring i An, uf 18. Juni 1926 om Tilsyn med 
DAMPKEDLER paa Færoerne, (lndfojet i An. af 1926).

11. Febr. —  Lov om Tillæg til KONKURSLOVEN (Se An. 31. Okt. 1931).

19. Febr. — An, for Færoerne om GIFTE OG ANDRE FOR SUNDHEDEN FAR
LIGE STOFFER.-)

/. Bestemmelser vedróraule Gijíc,
1 Til Gifte henregnes i denne Anordnings §§ 2 11 de Sloffer, der er opfort paa 

de Anordningen vedfojede Lister I og II, saml Forbindelser ok Præparaler af disse, 
der er i Besiddelse aí Stoffets giflige Egenskaber.

Justitsministeren kan efler Indstilling fra Sundhedsstyrelsen foretage Ændringer
i og Tilfojelser tii de nævnte Lister.

' )  Ifolge LI. Nr. 24 af 21. Febr, 1950 (orhojes Afgiften for at rupræ enten: el Indenrigs- 
firma fra 50 til 300 Kr. og for Inert nf de folgende fra 25 lil 150 Kr. 

s)  í Henhold til Hjemmestyrdovcn er Giftstoffer overtaget som (sLrosk Særanliggende, og 
den lovgivend. og administrative Myndighed for detle Omrnade er derfor nu hos Hjem- 
mes ty rut.
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Sprængstoffer berores ikke af denne Anordnings Regler.
Det har sit Forblivende ved Reglerne i Lov Nr. 95 af 31. Marts 1930 om Frem

stilling uf og Handel med Opium m. m.1)
2 Berettigede til al fremstille Gifte er:
1. Apotekere.
2. Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske Laboratorier og 

institutioner samt de aí Staten autoriserede Laboratorier.
3 Berettigede til al indfore Gifte er:
1. Apotekere.
2. De i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner.
3. Inditslridrivcnde (Fabrikanter og Haand værkere), der anvender Gifte i deres 

Næringsvirksomhed, dog kun til Brug i denne,
4 Cifte lil teknisk Brug maa kun af Apotekere udleveres til Forbrugere, derunder 

til de i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner.
Som Lægemiddel maa Gifte kun udleveres af ApoLekere, af dispenserende og distri

buerende Læger og Dyrlæger og af de í Henhold .til Lov Nr. 10 af 25. Februar 191G 
om Udovelse aí Tandlægevirksomhed godkendte Tandlæger, alt i Overensstemmelse 
med de herom lil enhver Tid gældende Bestemmelser.

5 Justitsministeren fastsætter nærmere Regler for Apotekeres Udlevering af Gifte 
lil teknisk Brug.2)

6 Udlevering af Gifte lil teknisk Brug til Forbrugere, derunder til de i § 2, Nr. 2, 
nævnte Laboratorier og Institutioner, maa kun finde Sted efter en dateret, ’ egen
hændig underskreven Rekvisition paa en dertil bestemt, Irykt BJanket, som inde
holder Oplysning om Giflens Nnvn, Mængde og Anvendelse, Rekvirentens Stilling og 
Adresse saml Erklæring oni, al han vil opbevare Giften omhyggeligt og ikke over
lade noget af den lii andre.

Rekvisitionen skal af Politiet være forsynet med Paategning om, at der intet 
vides til Hinder for, at den ekspederes. Saadan Paategning er dog unodvendig, naar 
Udlevering finder Sted til de i & 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner. 
Justitsministeren kan beslemme, al Gifl under visse Betingelser eller til visse Per
soner og Virksomheder kan udleveres uden Politipaalegning paa Rekvisitionen.

Udlevering maa kun finde Sted til Personer, der er fyldt 18 Aar,
Den, der udleverer Gifte til Forbrugere, skal fore en autoriseret Giftbog, i hvilken 

det indfores, hvilken Gift der er udleveret, de udleverede Parliers Vægt eller Rum
fang, samt lil hvem og hvornaar Udleveringen bar fundet Sted.

De nærmere Regler om Giflbogens Forelse og Opbevaring af Rekvisitionerne samt 
om Kontrollen hermed fastsættes af Justitsministeren.

7 Gifte lil teknisk Brug maa til Forbrugere kun udleveres i hel og stærk Embal
lage, der er forsvarligt tillukket eller tilproppet. Gifte maa aldrig udleveres i saadanne 
Flasker, Krukker eller Kar, der kan give Anledning til Forveksling uf Indholdet med 
Nærings- eller Nydelsesmidler, saaledes navnlig ikke i 01-, Mineralvands-, Mælke
eller Vinflasker, og maa heller ikke af handlende opbevares i saadanne Beholdere.

lov rigt kan Justitsministeren udfærdige nærmere Regier angaaende Emballagens 
Forsyning med særlig Etikelte ojr Paaskrift og om den; Forsegling, Plomberin? 
eller Forsyning med Oblat.

8 Farver, som indeholder Arsenforbindelser i saadanne Mængder, at 1 g tor 
Farve indeholder mere end 1 mg Arsen, maa ikke anvendes lil Malerfarve eller til 
Fremstilling af færdig lilberedle Malerfarver. Ved Undersiigelse af Arsenindholdet 
skal anvendes en af Juslilsministeren godkendt analytisk Melode.

S Færdig tilberedle Farver til kunstnerisk Brug, færdig fremstillede Skibsbund- 
farver i lukkede Beholdere og færdig fremstillede Vædsker lil fotografisk Brug, der 
er forsynet med Angivelse af at skulle benyttes hertil, skal, naar de indeholder Gift,

1) Jfr . An. Nr. 161 af 20. Juni 1936.
2)  Jfr . Bek Nr. 50 nf 19, Felir. 1934.
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paa tydelig Maade mærkes med Fabrikantens eller, for indforte Varers Vedkommende, 
imporlorens Firmanavn samt Ordet »Giflig« i hvide Bogstaver paa sort Grund, I 
ovrigt er de ikke undergivet denne Anordnings Regler.

10 Justitsministeren kan fastsætte Forsigtighedsregler, der skal iagttages ved An
vendelse nf Cyanbrinte og Arsenforbindelser Lil Udryddelse af Insekter og andre 
skadelige Dyr i Boliger, Arbejdsrum, Væksthuse, Magasiner, Skibe o, lign., og kan 
ligeledes bestemme, hvem der skal være berettiget til al foretage saadan Udryddelse. 
Justitsministeren kan endvidere fastsætte saadanne Regler for Anvendelse af andre 
giftige eller farlige Stoffer lil Udryddelse af Insekter og andre skadelige Dyr i de 
nævnte Hum,

11 Landbrugsministeren kan fastsætte Forsigtighedsregler, der skal iagttages ved 
Anvendelse af Arsenik lil Kreaturvask.

II. Bestemmelser vedrorende andre /or Sundheden farlige Stoffer.
121) Enhver, der sælger, og enhver Have- eller Landbrugsorganisation, der lil 

sine Medlemmer udleverer:
Ammoniakvand ( Salmiakspiritus) ,  Kalilud f Oplosning a f Ktdiumhydroksyd), 

Methylalkohol, Nalronlud Oplosning af Nalrium hydroksyd), Flussyre, Salpeter
syre over 10 pCt. holdig, Saltsyre over 10 pCt. holdig, Svovlsyre over 10 pCt. holdig, 
Klorzinkoplosninger, Raa Karbolsyre, Kresoler. Sapokresoler, f. Eks. Lysol, Kreolin, 
Formaldehydoplosning over 10 pCt. holdig, Nilrobenzol og Eddikesyre over 25 pCt. 
holdig.
skal iagttage, at de nævnte Vædsker ikke sælges, udleveres eller forefindes paa
fyldt til Udlevering i 01-, Mineralvands-, Mælke- eller Vinflasker (Champagne-Hel- 
ílasker undtaget), i runde Medicinflasker aí Rumfang 750 cms og derunder eller i 
det hele tagel i saadanne Flasker og Beholdere (Kogekar, Krukker, Kopper, Drikke
glas eller lignende), der paa Grund af Form eller sædvanlig Anvendel e kan give 
Anledning til Fejltagelse,

Iðvrigl fastsætter Justitsministeren nærmere Regler for Vædskernes Opbevaring 
og Emballagens Forsyning med særlig Etikelte og Paaskrift, ligesom Justitsmini
steren efler Indstilling fra Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at de i denne Para
graf omhandlede Forsigtighedsregler ogsaa skal finde Anvendelse paa andre Væd
sker, der er i Besiddelse af lignende farlige Egenskaber som de i nærværende Para
graf nævnte Vædsker.

Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler, som Apotekerne skal iagt
tage ved Opbevaring samt ved Udlevering til medicinsk Brug af de i denne Para
graf nævle Vædsker og andre Vædsker, der kan fremkalde Ætsninger,

13i) Justitsministeren kan fastsætte nærmere Regler for Opbevaring, Behand
ling, Afvejning og Udlevering i Detailhandelen af Sabadillefró og Præparater deraf 
saml af nedennævnte farlige Stoffer i tor Tilstand:

Antimonlriklorid (Antimonsmor). Baryumkarbonat (Witherit) . Baryumklorid. 
Blyacetat (Blysukker). Blyhvidl. Blyilte (Solverglod). Blyoverilte. Monnie. Hydro- 
xylamin. Kalium. Kaliurakioral. Kaliumhydroksyd (Æ tskali). Kaliumbikromat, 
hekromsur Kali. Kaliumkromat, kromsur Kali, Natrium, Nalriumhydroksyd (Æts- 
nalron). Oksalsyre. Syresalt. Parafenylendiamin. Solvnitrat (Helvedesslen). Uran
forbindelser saml Kromfarver.

Justitsministeren kan efler Indstilling fra Sundhed asLyrelsen fastsætte 
saadanne Regler med Hensyn til undre Sloffer, der er i Besiddelse af lignende 
farlige Egenskaber som de i nærværende Paragraf nævnte Stoffer.

Sundhedsstyrelsen kan fastsælte Forsigtighedsregler, som Apotekerne skal iagt
tage \ed Opbevaring samt ved Udlevering til medicinsk Brug af de i denne Para
graf nævnte Stoffer.

*) J fr . Fíek. Nr, 51 af i9. Febr. 1934.
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1 4 1 )  Regler om Anvendelse af sundhedsfarlige Farver, Klæbemidler eller Stof
fer til 'henholdsvis teknisk Brug, Legetoj, Fyrværkeri, Skorensningsmidler, Vaske
midler samt kosmetiske Midler —  herunder Afmagringsmidler kan fastsættes 
af Justitsministeren efter Forhandling med de interesserede Erhvervsorganisationer.

III. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
15 Overtrædelse af denne Anordning elier af de i Medfor af denne udfærdigede 

Bestemmelser straffes med Bode; under skærpende Omstændigheder og i Tilfælde af 
gentagen Overtrædelse kan Straffen sLige til Hæfte eller Fængsel i indtil 6 Maane
der.

Sagerne behandles som Politisager. Boderne tilfalder Statskassen.
10 Denne Anordning træder i Krafl den 1. April 1934.

LISTE I
A.

Akonitin, Apomorfin. Arekolin. Atropin og Derivater deraf, Brucin. Colchicin., 
Delfinin. Digitoxín og Glykosider med lignende Virkninger. Emetin. Ergotoxin og 
andre i Meldroje indeholdte giftige Substanser. Fysostigmín. Gelseminin. Hamatropin, 
Hydrastiin. Hydrastinin. Kantaridin. Kokain") og Derivater deraf. Koniin. Kurarin. 
Lobelin. Opiumsalkaloider og deres Derivater.2) Pikrotoxin. Pilokarpin. Skopolamin. 
Sparlein. Strofantin. Stryknin, jfr. dog Lisle B. Veratrín. Yohimbin.

B,
Arsen og Arsenforbindeiser, herunder arsenholdige Farver.^) Cyanbrinte og 

denne Syres Salte, f. Eks, Cyankulium og Cyannalrium. Fosfor (gult), Kviksolv- 
forbindelser undtagen Kalomel og Cinnober. Nikotin og Nikotínpræparater. Stryk
nin i Pulverblandinger med hojsl 5 pCt. Strykninnitrat og Strykninhvede eller an
den med Strykninnitral behandlet Kornsort med hojst y2 pCt. Strykninnitrm.

LISTE II.
A.

Acetanilid og Derivater deraf. Adrenalin, Agariein. Alypin, Amylenhydrat. Amyl- 
nilrit. Antipyrin og Derivater deraf. Bakteriegifte. Barbilursyrederivater. Dro- 
geH) (Blade, Frugter, Fro, Gummiharpiks, Knolde, Mælkesafl o. s. v.), som inde
holder de paa Liste I A nævnte Stoffer, undtagen Sabadillefro og Fro, Knolde, 
Log o. 1. til Havebrug. Elaterin. Eukain. Euphorbium. Indisk Hamp, Jalapeharpix. 
Kantarider. Kloralhydrat og Derivater deraf. Koffein. Krotonfro og Krotonolie. No- 
vokain. Organoterapeutiske Præparater. Paruldehyd. Resorcin. Sanlonin, Seven
bom og Sevenbomolie, Stovain. Sulfonítl og Derivater deraf. Tropakokain. Alle Plan
tedele af Rhus loxicodendron og Primula obeonica.

B.
Brom. Urækvinslen. Fenol. Gummigut. Jod. Kalomel, Kloroform. Kolokvint^r, 

Kromsyre. Æterisk Sennepsolie.
19. Febr, —  Bek. for .Færoerne Nr. 50 om APOTEKERES UDLEVERING AF 

GIFTE OG ANDRE FOR SUNDHEDEN FARLIGE STOFFER.5)
I Henhold til § 5 i Anordning for Færoerne af 19. Februar 193‘1 om Gífle og

1) Jfr . An. Nr. 21 of 25. Jan. 1936.
=) For Udlevering of Morfin, Heroin og Kokain gæiiier særlige Bestemmelser.
S) Ved arsenholdige Farver forslaas saadanne, sum i I g tiir Farve indeholder mere end 

1 mg Arsen.
For Udlevering of Opium ga:lder særlige Bestemmelser.

fl) I Henhold til Hjcmmestyreloven er Giftstoffer overtoget som færosk Sa-’ranliggende, og 
den lovgivende og administrative Myndiglied for dette Omraade er derfor nu hos Hjem
mestyret,
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andre for Sundheden farlige Stoffer fastsættes herved folgende Regler for Ud* 
levering af Gifte fra Apotekerne:

1 Til Gífle henregnes i denne Bekendtgorelse de Stoffer, der er opfort paa eller 
ved Justilsminisleriets Bestemmelse senere tilfojes de Anordning for Færoerne af 
19. Februar 193) om Gifle og andre for Sundheden farlipe Sloffer vedfbjede Li- 
sler I, A. og B. og 11. A. og B., samt Forbindelser og Præparater af disse Sloffer, 
som er i Besiddelse af Stoffets giftige Egenskaber.

2 Apotekerne skal stedse iagllage den nodvendige Forsigtighed ved Opbevaring 
af Gifte og noje folge alle herom givne Bestemmelser. Sundhedsstyrelsens Forskrif
ter og Bestemmelserne i den lil enhver Tid gældende Farmakopé om stærkt vir
kende Lægemidlers Opbevaring, Signering og Sondring efter Sloffernes Giftigheds- 
grad skal ogsau være bestemmende for alle ikke-offieielle Giftstoffer of tilsvarende 
Farlighed.

3 Sundhedsstyrelsen fastsætter Hegler for Giftes Udlevering som Lægemiddel.
I folgende Tilfælde betragtes Gift som Lægemiddel:
a. Naar Gift ved en autoriseret Læges Recept rekvireres lil medicinsk Brug 

herunder indbefattet Desinfektion,
b. Naar Gift ved en i Henhold til Lov Nr. 10 af 25, Februar 1916 om Udovelse 

af Tandlægevirksomhed godkendi Tandlæges Recept rekvireres til Benyttelse i 
Tandlægens Praksis.

c. Naar Gift ved en Dyrlæges Recept rekvireres til veterinært Brug heronder 
indbefattet Desinfektion og Krealurvask.

d. Naar Giift skriftligt rekvireres af en Skibsforer Lil Skibels Medicinkisle efler 
de derom til enhver Tid gældende Bestemmelser.

e. ISaar de Gifte, der er omhandlet i § 11, 2. Stk. i Instruks Nr. 501 af 1. De
cember 1921 for alle til Praksis berettigede jordemodre paa Færoerne, skriftligt 
rekviTeres af en praktiserende Jordemoder.

í. ft aar Gift udleveres i Haandkob i Henhold til de til enhver Tid aT Sundheds
styrelsen fastsatte Regler for Lægemidlers Udlevering.

4 Gift til teknisk Brug maa lil Forbrugerne kun udleveres efler en dalerel, af 
Hekvirenlen egenhændig underskrevet Rekvisition paa en derlil bestemt trykt Blan
ket, som skal indeholde Oplysning om Rekvirentens Stilling og Bopæl, om Ciflens 
ÍSuvn, Mængde og Anvendelse samt Erklæring om, al Rekvirenten omhyggeligt vil 
opbevare Giften og ikke overlade noget af den til andre.

Formular til Rekvisitionsblanket er trykt som Bilag A. til nærværende Bekendt
gorelse.

Trykte Rekvjsitioiisblanketler kan erhotdes udleveret gratis hos Politiel, der ve
derlagsfrit kan fau det íorniidne Antal Blankeller ved Henvendelse til J .  H. Schultz’s 
Bogtrykkeri, Niels Juelsgade 12, Kobenhavn K.

5 Rekvisitionen skal for Udlevering være forsynet med Paategning af Politiet 
om, at der intet vides til Hinder for, at Rekvisitionen ekspederes.

Politiets Paategning er dog uncidvendig, naar Udle\erin? finder Sted lil neden- 
staaende, udelukkende til Brug i e ”:en Virksomhed:

ii. Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske Laboratorier og 
Institutioner saml de af Staten autoriserede Laboratorier.

b. Forstandere (or kommunale og privale Laboratorier, naar de har opnaaet 
Justitsministerens Tilladelse hertil.

c. Personer, der er i Besiddelse af Antagelsesbrev paa Handel. Dokumentation her
for skal forevises samtidig med, at Rekvisitionen afleveres, medmindre det er den 
ekspederende bekendt,al Rekvirenten har Antagelsesbrev paa Handel.

d. EksamensbereHigede Skoler og L ndervisningsanstalter saml anerkendte Kur
sus til Studentereksamen.

e. Personer der i I'orreluingslokale driver erhvensmæssig Virksomhed som Fo
tografer.

Endvidere kan der til Brug ved Udryddelse af Roller, Mus og Krager efter Re-
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k visition )>aa eii derlil besteml særlig Blanket, affattet som Bilag B .')  til nærvæ
rende Bekendtgorelse, lil pua Færoerne bosiddende Personer uden Polilipuateg- 
ning udleveres:

1. Til Udryddelse af Uotter og Mus:
a. Strykninnilral, salpelersur Stryknin, i Pulvcrblandinger med el Indhold af 

hiijst 5 pCt. Strykninnilral og stærkl og holdbart farvel sorl med el i Vand oplíise- 
lígl Farvestof,

b. Slrykninhvede eller anden med Strykninnilral behandlet Kornsort med hííjsL 
l/l pCt. Strykninnitrat og slærkt og holdbart farvel med rod Anilinforve.

e. »Fosforrnoes« (Electuarium ]>hosphoralum) med el íudhold af hojsl 2 pCt. 
Fosfor og farvet sort med Konrog.

2. Til Udryddelse af Krager:
»Fosforinoes* (Electuarium phosphoralum) med et Indhold af híijsl 2 ]»Cl. Fos

for og farvel sorl med Ktinrog.
6 Cifle maa kun udleveres til Personer, der er fyldt 18 Aar.
7 Cifle til teknisk Brug mua lil Forbrugere kun udleveres i hel og stærk Em

ballage, der er forsvarligt lillukkel eller tilproppet og —  íorsaavidt ungaur de paa 
Lisle L opfiirte Cifle —  forseglet, plomberet eller forsynel med Oblat. Emballagen 
skal være forsynel med lydelig Angivelse uf Giflens dunske eller færoske Navn, 
Apotekets Navn og Adresse samt en særlig Elikelle med Ordet »Gifl« i hvide Bog
staver paa sorl Grund. Ved Udleveringen skal Emballagen forsynes med Dalum.

Gi fle til teknisk Brug mua af A|>olekernc aldrig udleveres i saadanne Flasker, 
Krukker eller Kur, der kun give Anledning lil Forveksling uf Indholdel med Næ
rings- eller Nydelsesmidler, saaledes navnlig ikke i Mælke-, 01-, Vin- eller Mine
ral vandsflasker.
8 Den ekspederede Gifrckvisition -skal forsynes med Lobe-Nummer, Dalum for 
Udleveringen oz  Ekspedientens Navn og skal straks med det paa Rekvisitionen anforte 
Lobe-Nr, indfores i en særlig Bog, Giflbogen, der pagineres, genneindrnges og au
toriseres af Politiel, Giflbogen og de indforle Giftrekvisilioner skal fremlægges ved 
den sædvanlige Apoleksvisilalion og iovrigl —  sua ofle del forlanges forevises 
for Embedslægen og Poliliet.

Ciflbóger, der er autoriseret for denne Bekendtgorelses Ikrafttræden, kan vedbli
vende anvendes, men skal fíires efler de her fastsatte Hegler.

9 Forsaavidt der i 'Henhold til den ovrige Lovgivning maatle være Iruffel særlige 
Bestemmelser angaaende Giftes Transport, Opbevaring og Udlevering, f. Eks. af 
Hensyn til disses Brandfarlighed, maa disse Bestemmelser ogsaa iaglluges.

10 De Stoffer, som i Henhold til Lov om Fremstilling af og Handel med Opium 
rn. m. er underkastet særlig Kontrol, maa til teknisk Brug kun udleveres mod 
skriftlig Rekvisition fra Lederen af de i § 5, Slk. 2. a. nævnte Laboratorier og 
Institutioner og uf de i Henhold lil § 5, Stk. 2, b. godkendte Laboratorier,-)

11 Ved Udlevering lil teknisk Brug af de i Giftanordningens §§ 12 og 13 nævnte 
for Sundheden farlige Stoffer skal Apoiekernc fblge de af Justitsministeren herom 
givne almindelige Regler.

12 Overtrædelse af denne Bekendtgorelse slraffes med Bode; under skærpende 
Omstændigheder og i Tilfælde af genlagen Overtrædelse kan Straffen stige lil Hæfte 
eller til Fængsel i indtil 6 Maaneder.

13 Denne Bekendtgorelse Iræder i Kraft den 1. Aprtl 193 I.
Samtidig ophæves Justitsministeriets Anordning af 30, December 1913 om Apo- 

lekers Udlevering af Gift, som ikke sælges som Lægemiddel, jfr, Bekendtgorelse Nr. 
618 af 18. December 1918 om Apotekervæsenet m. v, paa Færiierne Afsnit II 
Nr. 1,

1) Udelades Jter.
=) Jfr . An, Nr. 101 af 30. Juni 1936 § 1*1.
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19. Febr. Bek. for Færoerne Nr. 51 OM OPBEVARINC, SALG OG UDLE
VERING TIL TEKNISK BRUG AF FOR SUNDHEDEN FARLIGE STOFFER.1)

I Henhold tíl §§ 12 lá  i Anordning for Færoerne af 19. Februar 19í 1- om Gifte 
og andre for Sundheden farlige Stoffer fastsætte:, herved folgende Bestemmelser for 
Opbevaring, Salg og Udle\ering aí for Sundheden farlige Stoffer, naar disse an
vendes til teknisk Brug:

1 Enhver, der lil Forbrugere sælger, og enhver Have- eller Landbrugsorganisa
tion, der lil sine Medlemmer udleverer:

Ammoniakvand (Salmiakspiritus), Kalilud (Oplosning af Kaliumhydroksyd), Me- 
thylaikohol, Natronlud (Oplosning af Nalriumoksyd i, Flussyre, Salpetersyre, 
over 10 pCt. holdig, Saltsyre, over 10 pCl. holdig, Svovlsyre, over 10 pCt. holdig, 
Klorzinkoplosnínger, Raa Karbol yre, Kresoler, Sapokre^oler, f, Ek.-. Lysol. Kreo- 
lin, Formaldehydoplosning, over 10 pCl. holdig, Nitrobenyol o:r Eddike-yre, over
25 pCt. holdig, 
skal iagttage folgende:

Disae Vædsker maa ikke ælges, udleveres, eller forefindes paufyldt til Ud
levering i 01-, Mineralvands-, Mælke- eller Vinflasker (Champagne-Helflasker 
undtaget), i runde Medicinflasker af Rumfang 750 cm* og derunder eller i det 
hele taget i saadanne Flasker of! Beholdere (Kogekar, Krukker, Kopper, Drik
keglas eller lignende), der paa Grund af Form eller sædvanlig Anvendelse kan 
give Anledning Lil Fejltagelse. Etiketter hidrorende fra tidligere Udlevering 
skel altid fjernes.

1. Beholdere, ln ori Eddikesyre sælfs&j eller udleveres lil Forbrugere, skal pna 
iojnefaldende Maade bære Paaskriften: »Eddikesyre, Farlig at nyde ufortyn- 
del« samt være forsynet med Angi\else af Forhandlerens Navn eller Firma.

2. De ovrige fornævnte Vædsker skal opbevares omhyggeligt, adskilt fra Næ
rings- og Nydelsesmidler og i det hele fra Stoffer, der kan finde Anvendelse 
til indvorles Brug. Beholderne, hvori de opbevares, skal være forsynet med ty
delig Angivelse af Vædskens danske eller færðske Navn, hvorhos de paa iojne
faldende Maade, i hvid Skrift paa sort Grund skal bære Paaskriften: ^Forsig
tig —  Farlig«.

Naar de heromhandlede Vædsker sælges eller udleveres til Forbrugere, skal Be
holderne —  uden Hensyn lil Rumfang - være forsynel med en blaa Etikette, hvor- 
poa er aníort Vædskens danske eller færðske INavn, Forhandlerens Navn eller 
Firma samt Ordene: »Bor ikke omhældes paa Flasker eller andre Beholdere, der 
almindeligt anvendes til Drikkevarer«, og desuden skal Beholderne paa iojnefal
dende Maade í hvid Skrift paa sort Grund bære Paaskriften: Forsigtig Farlig«.

2 Enhver, der i Detailhandel sælger eller udleverer Subadillefro og Præparater der
af samt nedennævnte farlige Stoffer i tor Tilstand:

Antimontriklorid (Antimonsmor), Bariumkarbonul (Wilherit), Bariumklorid, 
Blyacetal (Blysukker), Blyhvidl, Blyilte (Solverglod), Blyoverille, Monnie, Hydroxy- 
lamin, Kalium, Kaliumkloral, Kaliumhydroksyd (Ætskali), Kaliumbikromat, tve- 
kromsur Kali, Kaliumkromat, kromsur Kali, Natrium, Natriumhydroksyd (Æts- 
natron), Oksalsyre, Syresalt, Parafenylendiamin, Solvnitrat (Helvedessten), Uran
forbindelser samt Kromfarver 
skal iagttage folgende:

1. Stofferne skal opbevares i Beholdere, der bærer tydelig An gi vel ?e af Sloffels 
almindelige Handelsnavn, og som holdes omhyggeligt udskilt fra Nærings- og 
Nydelsesmidler og i det hele fra Sloffer, som kun finde Anvendelse til ind
vortes Brug.

>) I Henhold lil Hjemmtslyrelovtn er Ciftstofíur m ertagel f>om fiiTosk Sicrnnliygí-ndc, og 
den los-givende og udm inistrathe Myndighed íor Je tte  Gmramle er derfor nu lios Hjem

mestyre!.
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2. Ved Udlevering til Forbrugere skal Pakningen forsynes med en tydelig Angi
velse af Stoffets almindelige Handelsnavn og paa iojnefaldende Maade bære 
Betegnelsen: »Til leknisk Brug Forsigtig«. Den skal derhos mærkes med 
Forhandlerens Navn eller Firma.

3, De Vægte, Skeer og nndre Hedskaber, der bruges ved Afvejning af Slofferne, 
maa ikke anvendes til Nærings- r»g Nydelsesmidler.

3 Forsaavidt der i Henhold til den (ivrige Lovgivning maatte være truffet sær
lige Bestemmelser angaaende visse Stoffers Transport, Opbevaring eller Udleverinp,
f. Ek‘ . af Hensyn til disses Brandfarlighed, maa disse Bestemmelser og- 
saa iagttages,

4 i Henhold til Giflanordningens § 15 straffes Overtrædelse af denne Bekendt- 
gorebe med Bode; under skærpende Omstændigheder og i Tilfælde uf gentagen 
Overtrædelse kan Struffen stige til Hæfte eller Fængsel i indtil 6 Maaneder.

5 Denne Bekendtgíirebe træder i Kraft den 1. April 1931.

27. Marts — Lov Nr. 98 om Ændringer j Lov for Færoerne Nr. 115 af 1. Apr. 
1928 om Forbud mod at drive Erhverv med BERl'SENDE DRIKKE m. m. (Indfojel 
i Loven af 1928).

12. Maj — Ændring i REGLEMENT FOR FORVALTNING AF THORSHAVN 
HAVN. (fndfojet t Reglementet aí 21. Juli 1930).

31. Maj — U. M. Skr. om VALG TIL SKOLEKOMMISSIONER.
I den med Amtets Skrivelse af 27. Januar d. A, hertil indsendte Skrivelse bar 

N. N. besværet sig over, at Valgnævnet for Vaag Sogns Kommune har erklæret 
en af ham indleveret Kandidatliste ti) det forestuaende Valg af Medlemmer til Skole
kommissionen for Vaag Sogns Kommune for ugyldig. Valgnævnel har til Stotle 
for sin Afvisning nf den paagældende Kandidatliste henvist til, at det i § 1 Stk. 1 
i Lov af 20. Maj 1933 om Skolekommissioner i Landkommunerne paa Færoerne 
indeholdte Krav om Valg af Stedfortrædere ikke var opfyldt, idet der paa vedkom
mende Kandidatliste ikke var opfort Stedfortrædere.

Det fremgaar af Sagen, at Amtet i sin Besvarelse af N. N.’s Henvendelse har hen
ledet Opmærksomheden paa, at ovennævnte Bestemmelser i Loven af 20. Maj 1933 
maa læses i Sammenhæng med § 7, Stk. 5,i Bekendtgorelse af 17. Juli 1931 af 
Regler om kommunale Valg i Landkommunerne pun Færoerne, hvorefter en Kan
didatliste kan indeholde færre Navne end del Anlnl Repræsentanter, der skal væl
ges, og med § 17, Stk. 1, i samme Bekendtgorelse. hvorefter de paa en Liste opforte 
Kandidater, der ikke erklæres for valgte, betragtes som Suppleanter for de \algte, 
og at Amtet derfor maa anse del for ufornódenl. ul en K andidatliste indeholder 
en udtrykkelig Angivelse af Suppleanter.

Amtet har erklæret for sit Vedkommende al maatte íastholde den saaledes trufne 
Afgorelse, men har ved nu al forelægge Sagen for Ministeriel udbedt sig en Ud
talelse herfra med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvorvidt det, for al en Kandidat
liste til Valg af Skolekommissionsmedlemmer kan erklæres for gyldig, maa for
langes, al der paa Listen ogsuu er opfort Stedfortrædere.

I Anledning heraf skal Ministeriet fremsætte folgende Bemærkninger:
Som ovenfor bemærket skal der i Henhold til Loven af 20. Maj 1933 § 1 nor- 

mall for hvert Skolekommissionsmedlem lætges en Stedfortræder -Iraks ved ved
kommende Skolekommissionsvalg; Kandidatlisten maa derfor sædvanligvis inde
holde Navne saavel paa Skolekommissionsmedlemmerne som paa Stedfortræderne i 
del fornodne Antal, allsaa enten 3 eller 5, og Lislen kan saaledes ikke afvise* som 
ugyldig efler ovennævnte Bekendtgorelse af 17. Juli 1931 § 7, dersom den paa den
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anforle Maade indeholder dobbelt saa man»e Navne, som der skal vælges Med
lemmer til Skolekommissionen.

Da Vatget af Skolekommisíionsmedlemmer imidlertid skat ske efter Reglerne 
í Bekendtgorelsen af 17. Juli 1931, vil en Kundidadisle ikke kunne afvises, selv 
om den indeholder færre Navne, og Ministeriet kan derfor for sil Vedkommende 
tiltræde Amtets Afgorebe, hvorefter en Kandidatlí'te, hvorpaa der ikke er opfort 
Stedfortrædere, ikke kan afvises,

Forsaavidí et pna en saadan Liste valgt Medlem i Valgperiodens Lob afgaar ved 
Doden etter adtræder af Skolekommissionen, maa eiler Ministeriets Opfattelse den 
næste pan LiMen opforte ikke-valgle Person indtræde som Stedfortræder, Er der 
imidlertid paa den paagældende Liste ikke nogen ikkevaL'l Person, maa der fore
tages Udryldningsval|í i Henhold til Bestemmelserne i nævnte Bekendtgórelses § 17, 
idel der ikke synes at kutine blive Tule om Anvendelse af Bestemmel-en i § 2, Slk. 2 i 
Loven af 20. Maj 1933, naar der overhovedet har været opstillet gyldige Kandidal- 
lisler til del paagældende Valg.

liivrigi bemærkes, at del i Henhold til § 18 i Bekendtgorel'e af 17. Juli 1931 er 
Laglingel, der hur den endelige Aígorelse af dc Besværinger og Anker, der maalle 
fremkomme af Skolekommissionsvalgene.

13. juni. — REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I THORSHAVN 
HAVN.

Havnens Omraade.
Del li! Havnen horende Soomraadc be»laar af Farvandet indenfor en ret Linie 

mellem SydpytHen af Vidarnæs og Indsejlingsfyret paa Havnedækmolens Hoved. 
Græiiselinien er betegnet ved 2 Buaker med hvid Skive, mærkel med el rodl »H«. 
Baukerne slaar pna Áalekær,

Havnen beslaar af de to Bugler Øslre Vaag og Vestre Vaag, der er adskilt ved 
den bebyggede Halvo Tinganes. Fra Østsiden af Østre Vuag er der i sydvestlig 
Retning bygget en Dækmole, og fra dennes Inderrende er der ind ad Vaagens 
Østside anlagt en Kaj for Skibe med Dyblguacnde ti! (.a, 7 m. Desuden findes der 
indenfor Havneomrnadei flere mindre Anlægsbroer.

Regler jo r  Sejlads.
For Sejladsen inden for Havnens Omraade gælder de i den af Ministeriet for 

Industri, Handel og Sofarl under 29, Juli 1927 udfærdigede Bekendlgiirelse an
gaaende »Særlige Regler for Sejlads i indre dansk Farvand« anforte Bestemmelser 
med folgende Undtagelse:

Fra den ydersle af de paa tværs af Havnen udlagle Forlojningskæder og ind
efter kan oplagte Skibe os Fartojer henligge uden at afgive de reglementerede Ly— 
og Lydsignaler.

O rdensbestemmelsur.
For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for offenllige Arbejders Cirku

lære af 19. November 1931 omhandlede »Slnndardreglemcnt for Overholdelse af 
Orden m. v, i (ved) danske Havne (Broer)« med folgende Indtagelser og Til- 
fyjelscr:!)

Til § 6 fojes:
Mindre Fartojer kan som Regel mod Erlæggelse af en nasrmere fustsat Afgifl 

erholde Tilladelse til at fortoje i de Havnen tilhorende Forlojningskæder. Anbrin
gelse af andre (private) Forlojningskæder kan kun ?ke med Havnevæsenets Til
ladelse og paa de af delte foreskrevne Vilkaar.

1 § 18, 1. Stk. ændres »Toldvaisenelí til »Havneopsynel«,

*) Vcdr, Stam ianJreglemciuel jævnfor Reglerm-hlel lor Vaag Havn af 19. Ju n i 1931,
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Til § 43 fojes:
Vaskning aí Fisk maa ikke finde Sted paa Havnent Kajer eller ovrige Terræn uden 

efter Havneopsynets Anvisning og Betingelser.
§ 55 ændres til:
Inlet Fnrloj maa forlade Hannen, forinden Berigtigelse af Afgifter af enhver Art 

lil Havnen for Sib og Ladning har fundet Sled.
Delle Reglement træder i Kraft den 1. August 1931. Samlidig ophæves del aí 

Justsitsministeriet under 21. Juli 1930 stadfæstede »Reglement for Overholdelse af 
Orden m. v. í Thorshavn Havn«,

1 l. Juni. Skr. fra Fær S Aml om ÆDRUELIGHEDSLOVEN.
Amtet skul herved henlede Kommunalbestyrelsernes Opmærksomhed pua den ved 

Lov af 27, Marts 1931 skele Ændring i Lov aí I. April 1928 om Forbud mod at drive 
Erhverv med berusende Drikke rn. m.

Medens det hidlil har været tilstrækkeligt, at den. som aglede at indfore berusende 
Drikke, godtgjorde, al han ha\de betalt Skal til Kommunen i den Skattelermin, 
som laa forud for Udleveringen gælder fra 1. Juli 1934 folgende Regel:

»Berusende Drikke, som indfores, maa ikke udleveres, forinden Modlageren har 
forevist skriftligt Bevis for, al han ikke skylder forfalden Skat eller har anden for
falden Gæld lil Kommunen. Vedkommende Kommunalbestyrelse er pligtig til paa 
Begæring uden unodigt Ophold at afgive Attesi herom.«

Kommunalbestyrelsen \>1 herved kunne sikre sig Indbetaling af f. Eks. Alimen
tationsbidrag og andre Ydeíser samt forfaldne Afgifter íor Elektricitet o, I. fra et 
kommunalt Elektricitetsværk, Afgift for Vand, Renovation etc. Hvis Attesten gives 
uanset at den paagældende har forfalden Gæld eller Komunalbeslyrelsen burde indse, 
at en Omgaaetee af Loven foreligger, kan vedkommende Kommunalbestyrelsesmed
lemmer blive personlig ansvarlige íor Gælden overfor Kommunens Kasse.

Det fremhæves herved, ut Komunalbestyrelserne efter Lovens § 9 har Pligl lil at 
vaage over, al Loven overholdes.

Amlet har ladel udarbejde en Formular lil den Allest, som Kormminalbeslyrelsen 
snarest efter Begæringens Fremsættelse skal give Personer, som agter al indfore 
berusende Drikke, Allesten bor underskrives nf Kommunalbestyrelsens Formand 
eller hans Sledfortræder og forsynes med Kommunens Stempel, Nogle Eksemplarer 
vedlægges; yderligere Blanketter vil kunne faas ved Henvendelse lil Politimesteren, 
Sysselmændene eller Sognefogden i Vaag.

Del bemærkes, at Kommunalbestyrelsesmedlemmer ogsaa vil kunne paadrage sig 
Ansvar ved Tilsidesællelse af Lovens Forskrift om, al Attesten skal gives »uden 
unodvendigt Ophold«.

28. Juni. - Justitsm. Skr. om INDSENDELSE AF KOMMUNEREGNSKABER.
1 Skrivelse aí 28. Oktober 1933 har Amtet indbereltet. al Færoernes Lagting i 

delles ordentlige Samling i 1933 har \edtagel at anmode Amtet om at fore Kontrol 
med, at samtlige Komuneregnskaber aflægges o« indsendes reltidig, hvorhos Tinget 
har henstillet, at en rettidig Indsendelse eventuelt fremtvinge- ved Idiimmclse af 
Dagsmulkter.

Amlel har derhos meddelt, al der efter dettes Mening ikke er Hjemmel til at frem
tvinge rettidig indsendelse af Kommuneregnskaber ved administrativ Idommeise af 
Dagsmulkter. men at der under Sagens Behandling i Lagtinget blev stillet dette 
i Udsigt, at SporgsmaaleL om Anvendelse af Dagsmulkter vilde blive forelagt Ju
stitsministeriet.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Afgorelsen af Sporgsmnulet om, hvorvidt 
der er Hjemmel til al fremtvinge rettidig Indsendelse af Kommuneregnskaber
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ved administrativ Idbmmelse af Dapsmulkter, henhbrer under Domstolene,1) al 
Hojesteret i Dom af 8. Maj 1908, jfr. U. f. R. 1908, Side 597, har antaget, at der 
í den med § 3 I i Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de færoske Landkommuners 
Styrelse paa dette Punkt ganske lipelydende Bestemmelse i § 17 i Lov af 6. Juli 1807 
om Landkommunernes Styrelse m. v. fandies tilstrækkelig Hjemmel lil, at et Amts- 
raad kunde idomme et Sogneraad’ Medlemmer Tvanpsbóder, og aí Justits ministeriet 
herefter maa formene, at. der i § 31 i ovennævnte Lov af 28. Februar 1872 haves 
fornoden Hjemmel for Lagtinget og hu efter Lagtingels Bemyndigelse for Amtet 
lil at træffe Bestemmelse om Anvendelse af Dagboder overfor Forstanderskabernes 
Medlemmer.

27. Sept. KGI. Res. ang. DELING AF NORDERØERISES PRÆSTEGÆLD.
Efter Kirkeministeriets Indstilling er det ved kgl. Resolution af 27. September 

1931 bifaldet, at Norderoemes Præstegæld blandt Færoerne deles i t\ende selv
stændige Præstegæld, der benævnes Norderoemes oslre Præstegæld og Norderoer- 
nes vestre Præstegæld, al Fuglo Sogn (Øen Fuglo), Svino Sogn (Øen Svino) og 
Viderejde Sogn (Øen Videro samt den paa Øen Bordo liggende Del af Viderejde 
Sogn) henlægges til Norderoemes ostre Præ tegæld, at Klaksvig Sogn (den ovrige 
Del af Øen Bordó), Kunb Sogn (Øen Kunb) .-amt Mygledal og Husum Sogne (øen 
Kalso) henlægges til Norderoemes vestre PraMezæld, at Embedet som residerende 
Kapellan for Norderoemes Præstegæld nedlægges, alt fra den 1. Oktober 1934 
at regne.

9. Okl. Konslitutionshonorar for JORDEMØDRE, (Lagtiiigsbeslutning).
Af Færo Amts Bepartitionsfond stilles der lil Vinnunevndins Disposition et Be- 

lob af 500 Kr., der kan anvendes som Konslitutionshonorar til Jordemodre, der 
maalte blive konstituerede i el Embede fortrinsvis paa Udoerne under Vakance 
i Anledning af en Distriktsjordemoders Sygdom eller Dod. Belobel 'anvendes efter 
Amtslægens Indstilling, For Anvendelsen indsendes Redegórelse til Lagtinget.

9. Okl. Skipan fyri grunnin »FØROYSKT KIRKJUMÁL«.
1. Grunnurín eilur »Foroyskt kirkjumál«.
2. Hann hevur ognarrættin til leslrabókina: J .  Dahl: I lysing, lil ^Foroysk Ritual« 

og ti) allar tær kirkjuligu og kristiligu hbkur, sum grunnurin í komandi tíS kann 
koma til al lata studning til at geva úl,

3. Grunnurin verSur gjbrdur av leimum netlo-inntokum, sum koma inn viS sol- 
una av leimum í § 2 nevndu bókum.

L Tær inntokur, sum grunnurin fær, verða eflir fyriskipan av stjórnini settar inn 
i alítandi sparikas^a.

5. Grunnurin verður styrdur av eini trímannanevnd. Limir í nevndini skulu sera 
J . Dahl próstur (upp á lívslíð) og 2 lbgtingsmenn, valdir av linginum fyri 5 ár
i senn.

6 . Roknskapanár grunnsins er álm anakkaárið. A hvorjum  ári sendír nevndin 
lbglinginum roknskap og  yvírlil yvir figgjarslandin.

(Tá J . Dahl, próstur, var deyður, varð i 1916 s am tykt á tingi al broyla orðim
í petti 5 »J. Dahl próstur. (upp á lívstíð)* lil »prósturin í Foroyum ).

31, Okt, An. Nr, 296, hvorved Lov af 14, Februar 1934 om Tillæg lil Lov 
INr, 51 af 25. Marls 1872 om KONK'URS m. m. sættes i Kraft paa Færoerne, (I 
uforandret Skikkelse),

!)  Ved Dom, ofsogt a í Færoernes Ret 7, Dec. 1920, fundet Hjemmel i Lov nf 28. Jnn. 1H72 
§ 34 til al fremtvinge el Forstnndcrskabs Regnskabspligt under Dogbode.
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8. Det. Ændringer i HAVNEREGLEMENT FOK KONGSHAVN uf 18. Okt. 
1913. (Indfbjet i 1913).

22. Dec. Lov \r, 355 om Ændring i FISKERILOV for Færoerne af TL April 
1893, (Indfíijel i 1893).

9, Jan. 1935 Bek. \r. 3 om Ændring i HAVNEREGLEMENT FOR SØR- 
VAAC. (Indfójet i Reglm. 1909).

1. Febr. Skr. fra Færo Amt om Indlæggelse pua SINDSSYGEHOSPITAL.
Med Direktorale! íor Statens Sindssygehospilaler og Undervisningsministeriet er 

der fra den 1. April 1935 truffet ííílgende Ordning med Hensyn til Modtagelse paa 
Rigshospitalets psykiatriske Afdeling i Kiibenha\n og Sindssygehospilulet ved Vor
dingborg1) uf «ind-sype fra Færoerne:

1. Rigshospitalet forpligter sig til al modtage samtlige sindssyge, der afgaar fra 
Færoerne for al anbringes i Sindssygehospilalel ved Vordingborg, uanset An
tallet. Hospitalet faar i disse Forhold alene med Færii Amtskommune at gore; 
der maa derfor hver Gang en Patient sendes ned, medfolge en Skrivelse fra 
Amtet indeholdende Begæring om Optugelse. Der bor derhos medfolge til den 
psykiatriske Afdelinp en kort Beskrivelse aí Patientenr- Sygdomstilstand,

2. For Opholdet erlægges den for Rigshospitalet til enhver Tid gældende Takst 
samt Betaling for ekstra Vagt, Transport lil vedkommende Sindssygehospitul 
og Bepravelsesomkoslnrnger i Tilfælde af Dodsfald, »Takst« forstaas herved 
som omfattende saavel fuldt betalende Patienter som Patienter lil modereret 
Betaling (Sygekasse-Patienter).

3. Betalingen for Patientens Ophold m, m. paa Rigshospitalet m. refunderes 
paa Anfordring dette af Amtsfuttigkassen.

4. Der paahcgges Sindssygehospitalet ved Vordingborg eller det Sindssygehospi
tal, hvortil Patienten efter Meddelelse fra Direktoratet for Statena Sindssyge
hospitaler skal overfiires, Forpligtelse til ut optage de omhandlede Patienter 
snarest muligt og sene&t 1 1* Dage efler, al Meddelelse om deres Ankomst, til 
Rigshospitalet er modlugel fra dette.

Begæringen fra Amtet om Sygekasse-Patienters Modtagelse maa ledsages af be
horig underskrevet Kaution fra Sygekassen (paa Rigshospitalets Blunket). Hvis 
denne ikke kun fremskaffes inden Afrejsen, afgives Kaution af Amtskommunen, og 
L dgifterne udredes da forskudsvis aí Amtsfattigkasseri.

Udgifterne lil de Ydelser, som ikke omfattes af Sygekassens Kaution, hvilket 
navnli« gælder Transport- og Begravelsesudgiíter ,refunderes Rigshospitalet for
skudsvis af Anitsfatligknsscn for vedkommende Kommunes Regning.

Ordningens GennemforeUe er betinget uf, at der i hvert enkelt Tilfælde tilst.il- 
les Sindssygehospilulet ved Vordingborg telegrafisk Underretning fru Færoerne om 
enhver lil Hospitalet beslemt Patient, som afgaar derfra, med Angivelse af. om 
den paagældende er en Mand eller Kvinde, rolig eller urolig, ligesom det er en 
absolut Forudsætning, ut der altid medfiilger de fornodne Indlæggelsespapirer og 
Alleåler, udfærdigede nbje i Overensstemmelse med de herom til enhver Tid gæl
dende Bestemmelser.

Det er endvidere en Betingelse for Ordningen, at al Korrespondance om saadanne 
Indlæggelser, derunder Indfordring af Kuromkostninger m. m., udelukkende fores 
med Amtmanden over Færoerne, hvad enlen Indlæggelsen sker for del oífentliges, 
for en Sygekasses eller for privates Regning.

I) Nu Simlssygcliospitalet i Njttúbing paa Sjæ lland iíolge Skr. af 25. M arts 1939,
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Ved at meddele delte skal man fremhæve, at der i alle Tilfælde, naar en sindssyg 
onskes indlagt paa Sindssygehospilalet ved Vordingborg, maa ske Henvendelse til 
Amtel, for at det til Indlæggelse fornodne kan blive ordnet. Del vil derhos blive 
paasel, ul de sindssyge fra Færoerne, der onskes ned endte lil Sindssyge
hospitalet, forsi indlægges til Observation paa Dronning Alexandrines Hospital i 
Thorshavn, forsaavidl dette efter indhentel Erklæring fra Amtslægen maa anses 
for nodvendigt, saml at Ned^ende! en i intet Tilfælde finder Sled, inden der haves 
Sikkerhed for, al Amlsfalligkassen kan faa sil 1 dlæg refunderet enten af ved
kommende Palient eller af vedkommende Kommune.

26. Febr. An. Nr. 35 for Færoerne om UDØVELSE AF LÆGEGERNINC.

KAPITEL I. Ret fil at udove Lægegerning
1 Ret lil at udove Lægegerning1) og betegne sig som Læge har kun den, der har 

modtaget Autorisation i Henhold lil §§ 2 og 3,
2 Autorisation som Læge meddeles efter Begæring den, der har beslaael dansk 

lægevidenskabelig Embedseksamen og over for del lægevidenskabelige Fakultet har 
aflagl Lægeloftet. Autorisation til al udo\e selvstændig Virksomhed (Erhverv) som 
Fodselslijælper og Læge meddeles efter Begæring den Læge. der har gennemgaaet 
klinisk Kursus i Fodselsvidenskab og efler Eksamen Imr gjorl Tjeneste som Lægc- 
kundidal paa et Sygehus, jfr. Slk. 6.

Autorisation kun dog ikke meddeles den. der som Folge af Dorn for en slrafbar 
Handling ikke nu kan an?es for værdi" til den for en Læge fornodne Tillid, eller 
som maa antages at være farlig for sine Medmennesker under Udóvelse af Læge
gerning enten paa Grund af legemlige Mangler eller varig eller med Mellemrum 
indtrædende mangelfuld Sjælslilslund. hvud enlen denne skyldes Sygdom eller Mis
brug af Alkohol, Morfin, Kokain og deslige, eller pua Grund af udvist grov Udue
lighed.-)

Forinden Autorisation sont Læge meddeles, afgiver vedkommende efler en 
uf Indenrigsministeren fastsat Formular —  en skriftlig Forsikring om, at han 
samvittighedsfuldt vil opfylde sine Pligter som Læge.

Sundhedsstyrelsen udsteder offentlig Bekendtgorelse om Autorisationerne.
Reglerne for lægevidenskabelig Embedseksamen faslsæltes ved en gennem Under

visningsministeriet efter stedfunden Forhandling med Indenrigsministeriet udvirket 
kgl. Anordning.

Der faslsæltcs af Indenrigsministeren efter Forhandling med Undervisningsmini
steren nærmere Regler for den i Slk, 1 omhandlede praktiske Uddannelse, herunder 
om, ved hvilke Sygehuse m. v. Tjenesten som Lægekandidat — der skal omfatte saavel 
medicinsk som kirurgisk Hospilalsljenesle —  kan foregaa, saml om, hvorledes Ud
tagelsen og Fordelingen af Lægekandidater lil de enkelte Sygehuse kan Finde Sted, 
Tjenesten som Lægekandidat, der skal være lonnet, kan ikke forlanges udstrakt 
ud over 12 Maaneder. í Tilfælde, hvor lægevidenskabelige Kandidater ikke inden 
for el rimeligl Tidsrum efler Eksamen kan faa Adgang tii al forrelle den lovpligtige 
Sygehustjeneste, bemyndiges Indenrigsministeren lil at dispensere fra Reglerne om 
den i Stk, 1 omhandlede prakLi^ke Uddannelse.

3 Den, der har Autorisation som Læge, men endnu ikke har gennemgaael den i §2 
Stk. 1, foreskrevne praktiske l  ddannelse, kan virke i underordnet Lægestilling paa 
Sygehus, som Skibslæge eller som Amanuensis ho= eiler midlertidig Stedfortræder for 
en praktiserende Læge. Indenrigsministeren kan, for saa vidl det skðnnes nodvendigt 
for aí undgaa Misbrug af foranslaaende Regel, faslsætle Begrænsninger i denne. 
Forinden en Person kan tiltræde en af de nævnle Stillinger, skal han over for Amts

! ) Jfr . \n. Nr. 226 nf 22. Juni 1938 om Udiivulse nf TnnillsEgevirksoniJied.
s)  Som ændret ved An. Nr. 499 af 22. Det, 1939,
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lægen godlgore ved Forevisning of Bevis for Aulorisalion som Læge, jfr. § 2, Stk. 1, 
1ste Punktum, at opfylde Betingelserne for Stillingens Overtagelse.

Saafremt Befolkningens Beliov for Lægehjælp under storre Epidemier ikke kan 
fyldeslgores af de autoriserede Læger, kan Sundhedsstyrelsen efter Bemyndigelse 
fra Justitsministeren meddele Personer, der ikke opfylder de i § 2, Stk. 1, 2dei 
Punktum, foreskrevne Betingelser midlertidig Tilladelse til ut udóve Lægegerning 
paa Færoerne. .

Justitsministeren kan under særlige Omstændigheder efler Erklæring fra det 
lægevidenskabelige Fakullel og Sundhedsstyrelsen give Personer, der ikke fyldest- 
gor Betingelserne for at opnaa de i § 2 omtalte Autorisationer, men som i Udlandet 
har erhvervet en tilsvarende Uddannelse, Tilladelse til al betegne sig sotn Læge og 
lil al udove Lægegerning paa Færoerne.

4 En Læge maa ikke uden særlig Tilladelse belegne sig som Speciallæge. Inden
rigsministeren afgor efter en gennem Sundhedsstyrelsen fremsendt Indstilling fra 
det i Slk. 2 nævnle Spef'ialistnævn, inden for hvilke Grene of Lægevidenskaben 
Læger kan opnaa Tilladelse til at betegne sig som Speciallæge, og fastsætter i 
Hovedtrækkene, paa hvilke Vilkaar saadan Ret kan opnaas. Efter Indstilling af 
Specialistnævnel meddeles Tilladehen af Sundhedsstyrelsen, der herom udsteder of
fentlig Bekendtgorelse,

Der oprettes ved Sundhedsstyrelsens Foranstaltning el Spedalislnævn, bestaaende 
af 6 paa l- Aar udnævnle Medlemmer, nemlig et Medlem af del lægevidenskabelige 
Fakullet, der skal være Lærer i en praklisk Disciplin, en praktiserende Speciallæge, 
en Hospitalsoverlæge, en praktiserende Læge i Kobenhavn, en praktiserende Læge i 
Provinsen med Lamlpraksis og en Repræsentant for de unge, endnu ikke nedsatte 
Læger. Der udnævnes samtidig Suppleanter til at fungere i Medlemmernes Forfald. 
Til al vejlede Nævnet ved Bedommelsen af Ansógningerne udpeger Sundhedssty
relsen for 4 Aar ad Gangen 2 Speciallæger inden for hvert anerkendt Speciale. 
Nan nets Forretningsorden fastsættes ved en Instruks, Nævnets Medlemmer, Sup
pleanter og tilforordnede, der afgaar efter Tur efter den Orden, der fastsættes i 
Instruksen, er ulðnnede; dog udreder Sundhedsstyrelsen Rejsegodtgorelse til uden- 
bysboende. Ændring i Specialit-tnævnels Sammensætning kan foretages af Inden
rigsministeren, saafremt Nævnet selv indstiller, at en saadan foretages.

5 Maa det antages, at en Læge er farlig for sine Medmennesker under Udovel-e 
af Lægegerning enten paa Grund af legemlige Mangler eller varig eller med Mellem
rum indlrtedende mangelfuld Sjælstilstand, hvad enten denne skyldes Sygdom eller 
Misbrug af Alkohol, Morfin, Kokain og deslige, eller paa Grund af udvist grov Udue
lighed, afgiver Sundhedsstyrelsen til Justitsministeren Indstilling om, at der træffes 
Foranslallninger til, al Retten til at udóve Lægegerning fratages vedkommende. For
inden Sundhedsstyrelsen afgiver sin Indstilling, skal Sagen forelægges Relslæge- 
raadet. Endvidere skal der gives vedkommende Lejlighed til at erklære sig skriftlig 
eiler, hvis han onsker det, at afgive mundtlig Forklaring for Sundhedsstyrelsen i el 
i den Anledning afholdt Mode, i hvilket ogsaa Retslægeraadet dellager. Relslægeraadei 
afgiver altid skrifllig Erklæring i Sagen. Endvidere skal paagældende opfordres li! 
skriftlig eller i det nævnle Mode at erklære, om han onsker Sagen afgjort ved 
Dom eller uuderkaster sig Justitsministerens Afgorelse. Afgives saadan Erklæring ikke 
inden en Frist af 1 Maaned, vil Sagen være ot indbringe for Domstolene,

Under den i nærværende Paragrafs lsle Stykke oinmeldte Sags Behandling i 
Sundhedsstyrelsen har den paagældende Ret til overfor Styrelsen al oplræde ved 
eller i Forening med en af ham valgt Tillidsmand, ligesom !ion og Tillidsmanden 
paa hans Vegne har Ret til at gore sig bekendt med samtlige Sagens Akter, saa 
ledes som disse foreligger for Sundhedstyrelsen.

I paatrængende Tilfælde, hvor Lægens fortsatte Virksomhed skonnes at frembyde 
overhængende Fare, kan Sundhedsstyrelsen midlertidig fratage ham Retten til at ud
ove Lægegerning. Sundhedsstyrelsen skal da straks gore Indberetning til Justits
ministeren, der stadfæster eller ophæver Sundhedsstyrelsens Beslutning.
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Skal Sporgsmaalel om endeligt aL fratage en Læge Retten til at udbve Lægeger
ning afgores ved Dom, foranlediger Justitsministeren Retssag anlagt mod paagæl
dende i den borgerlige Retsplejes Former, Dersom Retten frakendes paagældende, 
kan det ved Dommen bestemmes, at Anke ikke har opsættende Virkning, idet den 
paagældende dog, saafremt vedkommende er i fast Stilling, ikke som Fólge af Dom
men kan afskediges af denne Stilling, forinden endelig Domstolsafgørelse foreligger.

Dersom Justitsministeren, forinden han tager Stilling til, om Retten lil at udbve 
Lægegerning bor soges fralaget en Læge, anser det for tibdvendigl, at denne un
derkastes Lægeundersogelse, eventuelt ved Indlæggelse paa et Sygehus eller et Sinds
sygehospital, opfordrer hnn Lægen til al underknsle sig saadan Undersogelse. Væg
rer Lægen sig herved, forelægger Justitsministeren SporgsmaaleL for den Ret, ved 
hvilken en eventuel Retssag % il være at anlægge. Retten afgor Sporgsmaalel ved 
Kendelse. Saadan Afgorelsc kan ogsaa af Retten træffes, efter at Retssag er an
lagt. Saafremt Lægen undlader at efterkomme en Kendelse, der gaar ham imod, 
fratager Justitsministeren ham Retten til at udove Lægegerning, og hvis Relssag er 
rejst, bortfalder denne. Udgifterne ved Lægeundersogelse afholdes af Statskassen.

Justitsministeren kan efler Ansogning meddele en Person, hvem Retten lil at ud
ove Lægegerning er fralaget, Tilladelse til paa ny al udove saadan Gerning, saafremt 
de Fratagelsen begrundende Omstændigheder ikke længer findes at være til Stede. 
Justitsministerens Nægtelse af at lage Ansøgningen lil Folge kon ikke indbringes 
for Domstolene, for der er forlohet el Aar efter den Afgorelse, ved hvilken Retten 
endeligt blev paagældende fratagel, eller efler den Dom, ved hvilken der nægledes 
ham Tilladelse til paa ny at udove Lægegerning.

Naar en Læge midlertidigt eller endeligt fortaber Retten til at udove Læge
gerning, udsteder Sundhedsstyrelsen offentlig Bekendtgørelse derom. Saafremt en 
Læge í Henhold til § 20 ved Dom frakendes Retten til al udove Lægegerning, skal 
Anklagemyndigheden tilstille Sundhedsstyrelsen Meddelelse derom. Sundhedsstyrel
sen kan lade de her omhandlede Domme offentlig^bre,1)

KAPITEL II. Lægens Pligter,
6 En Læge er under Udo velsen af sin Gerning forpligtet til at vise Omhu og Sam

vittighedsfuldhed, herunder ogsaa ’ied okonomisk Ordination af Lægemidler, Be
nyttelse af Medhjælp m, v.

Den, der udover Lægevirksomhed, maa ikke drive Apotek eller uden Justitsmini
sterens Samtykke være knyttet til en Virksomhed, der íremsliller Lægemidler.

7 Enhver Læge er forpligtet til paa Begæring al yde den for. te fornodne Læge
hjælp, naar hurtig Lægehjælp efter de foreliggende Oplysninger maa anses for 
paatrængende nodvendig, saasom ved Forgiftningstilfælde, stdrre Blodninger, Kvæl
ningsanfald og Fodsler, hvor Jordemoderhjælp ikke kan skaffes lil Veje, eller hvor 
Jordemoderen tilkalder Lægen. Har Lægen gyldigt Forfald, eller kan rettidig Læge
hjælp blive ydel af en anden, som efter Forholdene er nærmere dertil, er han dog 
fritaget for den omhandlede Forpligtelse.

Ønsker en Læge ikke længer at virke som Læge, kan han ved derom at afgive 
skriftlig Meddelelse lil Sundhedsstyrelsen frigore sif> for den i Stk, 1 omhandlede 
Pligt lil at yde Lægehjælp. Sundhedsstyrelsen udsteder offentlig Bekendtgbrelse om. 
at paagældende er ophort at virke som Læge,

8 En Læge skal ved Udfærdigelse af Erklæringer, som han afgher i sin Egen
skab af Læge, udvise Omhu og L hildethed og noje folge de herom giuie alminde
lige og særlige Regler.

Indenrigsministeren udfaírdiper efter Indstilling af Sundhedsstyrelsen almindelige 
Regler for Afguelse af Lægeattester. Kræves en i Lovgivningen foreskreven eller 
forudsat Lægeattest afgivet paa særlig Blanket, eller ónsker en Statsinstitution i 
ovrigt al benytte en særlig Atíeslblanket, skal Sundhedsstyrelsen forinden have Lej

Som ændret ved An. Nr. 499 oí 22. Der. 1939.
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lighed lil at udtale sig ungaaende Blankettens Affattelse; herfra undtages dog simple 
Syge- eller Roskmeldingsattester, f. Eks, Skoleallesler.

Én Læge er forpligtet til paa Begæring af en offentlig Myndighed i det efler 
Øjemedet fornodne Omfang at afgive Atlest til offentligt Brug om de lægelige iagt
tagelser, som han er i Stand til at meddele Oplysning om, \edrorende en af ham 
undersogt eller behandlet Person, der soger eller oppebærer Pension, línderstot- 
lelse eller anden offentlig Hjælp, herunder Hjælp i Henhold til Forsikrings- og For- 
sorgelseslovene. Samme Pligt paahviler Sygehuse og lignende Institutioner. De i 
Henhold til denne Bestemmelse modtagne Oplysninger er at betragte -som Tjenesle- 
hemmeligheder.

0 En Læge er under Ansvar efler borgerlig Straffelovs § 263, Slk. 2, jfr. § 275, 
forpligtet til at iagttage Tavshed om, hvad han under Udovelsen af siL Kald erfarer 
eller fuar Formodning om angaaende Privatlivet tilhorende Hemmeligheder, med
mindre han ifolge Lovgivningen er forpligtet lil at udtale sig, eller medmindre han 
handler í berettiget Varetagelse af en almen Interesse eller af eget eller andres 
Tarv.

10 Mod dens Ønske, som har Krav paa Hemmeligholdelse, maa Vidnesbyrd i 
Retssager ikke afkræves en Læge med Hensyn lil, hvad han under Udovelsen af 
sil Kald har erfaret angaaende Privatlivet tilhorende Hemmeligheder, medmindre 
hans Vidnesbyrd mau antages al ville \ære af afgbrende Betydning for Sagens Ud
fald, og Sagens Beskaffenhed og dens Betydning for vedkommende Part eller íor 
Samfundel findes at berettige til, at Vidnesbyrd afkræves. Dersom herefler Vidnes
byrd vil være at aflægge, ska! det ske for lukkede Dore, Vidnesbyrdel maa ikke ud
strækkes ud over det for Øjemedet nodvendige. Retsplejelovens § 169, sidste Slykke, 
finder tilsvarende Anvendelse. Foranstaaende Bestemmelser gælder ogsaa Lægens 
Medhjælpere.

11 Læger er forpligtede til at afgive de Indherelninger og Anmeldelser, som af Hen
syn lil den offentlige Sundhedspleje afkræves dem af Sundhedsmyndighederne, samt 
al opfylde den dem efler Lovgivningen i ovrigt paahvilende Oplysnings- og Ind
beretningspligt,

Har en Læge ydet Fodselshjælp ved en Fodsel, ved hvilken ingen Jordemoder har 
medvirket, paahviler det Lægen efter nærmere af Justitsministeren fastsatte Regler 
at foretage de far Jordemodre paabudte Oplegnelser og Indberetninger.5)

12 Kommer en Læge i sin Virksomhed til Kundskab om, at en Person lider af 
saadanne Sygdomme eller Mangler i legemlig eller sjælelig Henseende, at han i 
Betragtning af de Forhold, hvorunder han lever eller arbejder, udsætter andres 
Liv eller Helbred for nærliggende Fare, er I ægen íorpliglel lil al stige Faren af- 
bodel ved Henvendelse til vedkommende selv, om fornodenl ved Anmeldelse lil paa
gældende Embedslæge eller Sundhedsstyrelsen.

13 Indenrigsministeren fastsætler efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen Regler 
for. i hvilket Omfang og paa hvilken Maade Læger af Hensyn lil den dem paahvi
lende Indberetnings- og Oplysningspligt skal fore ordnede Optegnelser over visse 
Dele af deres Virksomhed, saasom om Behandling af smitsomme Sygdomme, Ulyk
kestilfælde og Sygdomme, der kan antages at faa \urig indflydelse paa Patientens 
Helbredstilstand.

Sygehuse, Klinikker o. I. er pligtige til at fore ordnede Optegnelser over deres 
Behandling af syge og over, hvad der er iagllagel vedrorende de paagældende Syg
domstilfælde. Der fastsættes af Indenrigsministeren Regler íor, i hvilkel Omfang 
Speciallæger skal fore saadanne Optegnelser.

De i Stk, 1 og 2 omhandlede Optegnelser skal af vedkommende Læge. Klinik 
eller Sygehus opbevares i mindst 10 Aar.

! )  J fr .  Bek. Nr. 209 af 24. Juni 1935.
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KAP. 111. Lægevirksomhed i Forhold til det ofjenílige.
14 1 statslige og kommunale Lægestillinger maa kun ansættes autoriserede Læ

ger, og Besættelse af saadanne Stillinger sker efter forudga aende offentligt Opslag. 
Inden Besættelse sker aí Stillinger som ledende Læge ved et for offentlig Regning 
drevet Sygehus samt ved private Sygehuse, der modtager offenllig Stolte, eller paa 
hvilke Patienter indlægges for offentlig Regning, skal der indhentes en Udtalelse 
fra Sund hedss ty reisen om, hvilke Ansogere der er kvalificerede til vedkommende 
Stilling. Forinden denne Udtalelse afgives, skal Sundhedsstyrelsen indhente en sag
kyndig Vurdering af Ansogernes Kvalifikationer. Til at afgive den sagkyndige Vur
dering udnævnes 2 paa 1 Aar valgte Baad, hvert med 3 Medlemmer; det ene Raad 
vælges af Dansk kirurgisk Selskab; mindst del ene af Raadets Medlemmer 
skal have Bopæl uden for Storkobenhavn. Det andel vælges af Dansk Selíkab for in
tern Medicin; mindst det ene af Raadets Medlemmer skal have Bopæl uden for 
Storkobenhavn. Drejer det sig om andre Specialer, skal de respektive videnskabe
lige Selskaber spórges. Medlemmerne af disse Raad er ulonnede, dog udreder Sund
hedsstyrelsen Rejsegodtgbrelse til lidenbysboende.

Kun Læger er berettigede til at udove den Lægevirksomhed, ?om udkræves ifolge 
Forsikrings- og Forsorgelseslovene og Lovgivningen i óvrigt.

Aftaler eller Overenskomster, der tilsigter at hindre, at de i Slk. 1 nævnte Læge- 
stillinger soges af Læger, der ikke er Medlemmer af bestemte Foreninger eller Sam
menslutninger, er ugyldige og kan ikke tillægges Retsvirkning, naar vedkommende 
Læge af Sundhedsstyrelsen i ovrigt anses for kvalificeret.

Snafremt en Læge udelukkes íra Sygeka;sepraksis paa Grund af Aftaler eller 
Overenskomster, der tager Sigte paa al gore Rellen lil saadan Praksis afhængig 
af Medlemsskab af en faglig Sammenslutning af Læger, kan den paagældende 
Læge forelægge Sagen íor Socialministeren, som derpaa efter Samraad med Justits
ministeren træffer Afgorelse i Sagen.

Saafreml der i Anledning aí en mellem Læger og offentlige Myndigheder eller 
Sygekasser opstaaet Konflikt er indledet Foriigsmægling, er Lægerne, indtil Forli 
mæglingen er tilendebragt, dog ikke ud over 3 Maaneder, pligtige til at yde Befolk 
ningen Lægehjælp paa samme Vilkaar som hidtil. Tilvejebringes der ikke Forlijí 
inden for nævnte T idsrum , er organisationsmæssige Paalæg eller private Aftaler 
mellem Lægerne indbyrdes, der maalte tilsigle at unddrage Befolkningen den nód 
vendige Lægehjælp, ugyldige og kan ikke tillægges Reisvirkning,

KAPITEL IV. Betaling for Lægehjælp.
15 Som Betaling for sin Bistand, herunder for Udstedelse af Attester, kan en 

Læge ikke fordre mere end, hvad der er rimeligt under Hensyn til Ydelsens Art 
og Omfang. Ej heller kan en Læge som Befordringsgodtgorelse kræve mere end 
Dækning af de til en rimelig Befordring medgaaende LJdgifter og ingen Sinde mere 
end Gennemsnittet af de inden íor vedkommende Landsdel til enhver Tid for en 
saadan Befordring gældende Takster; besoger Lægen flere Patienter paa samme 
Rejse, vil der være at foretage en passende Fordeling af Befordringsudgifterne-

Er Lægehjælp ydet i Henhold til Bestemmelserne i § 7. fritager den Omstændig
hed, at Betalingspligt ellers er afhængig aí en íorudgaaende Henvendelse, ikke den, 
der har modtaget Hjælpen, eller den Person, Institution eller offentlige M)ndighed, 
hvem Betalingspligt Í ovrigt paahviler, for at betale íor den begærede Hjælp. I andre 
Tilíælde, hvor del offenllige betaler Lægeregningen, er Betalingspligt som Regel 
afhængig af, at Lægens Tilkaldelse er godkendt uf vedkommende offentlige Myn
dighed.

Saafreml en Læge ved et offentligt Sygehus ifolge de íor ham fastsatte Ansaíl 
telsesvilkuar har Ret til at beregne sig Betaling for Operationer eller anden Behand 
ling aí Patienter, som indlægges paa Sygehuset, skal der i Sygehusets Regulativ 
indsættes faste Regler for saadan Betaling.

16 Vedkommende Minister kan efler Forhandling med paagældende Lægeorsani-
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sation fastsælte Takster for saadanne Lægealtesier, som udkræves ifiilge Forsik
rings- og Forsorgelseslovene og Lovgivningen i ovrigt, og som hviler paa Læge- 
undersogelser, hvis Omfang i det væsentlige ligger fast.

Det samme gælder med Hensyn ti! Lægeundersogelser m. v., hvis Omfang i det 
væsentlige ligger fast, og som foretages til Brug for Domstolene eller Forvaltnin
gen.

KAPITEL V. Tilsyn og Ansvar.
17 Læger er undergivet Tilsyn af Sundhedsstyrelsen, der paascr, at de i deres 

Gerning holder sig Lovgivningen efterrettelig. Sundhedsstyrelsen er berettiget til 
al afkræve dem de for Tilsynets Gennemforelse fornodne Oplysninger.

Forsommer en Læge at afgive Indberetning eller Anmeldelse, jfr. § 11, kan 
Sundhedsstyrelsen paulægge ham en Bode paa indtil 200 Kr.

18 Den Læge, der gbr sig skyldig i grovere eller genlagen Forsommelse eller 
Skodesloshed i Udovelsen af sil Kald, straffes med Bode eller Hæfte.

19 Paa samme Maade straffes den Læge, der træder i Samarbejde med Læg
folk, som tager syge i Kur, paa en Maade, der er egnet til at bibringe Almenheden 
den urigtige Forestilling, at Behandlingen sker efler Lægens Anvisning eller paa 
hans Ansvar.

20 Har en Læge ved strafbart Forhold vist sig uskikket til at udove Virksomhed 
som Læge eller uværdig til den for en Læge fornodne Tillid, kan Retten til at ud
ove Lægevirksomhed ved Dommen frakendes ham enten for bestandig eller for en 
Tid af fra 1 lil 5 Aar.1)

Det kan i Dommen bestemmes, at Anke ikke har opsættende Virkning. Den paa
gældende kan dog. saafremt vedkommende er i fasl Stilling, ikke som Folge af 
Dommen afskediges af denne Stilling, forinden endelig Domstolsafgørelse fore* 
ligger.1)

Fradommes Retten paa Tid, regnes denne fra den Dag, Straffen er udstaaet, 
forældet eller eftergivet, eller, naar hele den idomle Straf er ansel som udstaael 
ved Varetægtsfængsel, fra de« endelige Doms Afsigelse. Er Retlen fradSml for be
standig, kan Justitsministeren, dog tidligst efter 5 Aars Forlob, meddele vedkom
mende Tilladelse til paa ny at udove Læ gegerning, naar Omstændighederne taler 
derfor.

21 Med Bode straffes den Læge, der ved Bekendtgorelse, Skiltning, Udsendelse 
af Beskrivelser eller paa anden Maade reklamerer for sin Virksomhed, for saa 
vidt Reklamen er egnet til al vække urigtige Forestillinger med Hensyn til hans 
Kvalifikationer elter de af ham anvendte Behandlingsmaader.

Saafremt en Person, der har tnislel Retten lil at virke som Læge, vedblivende 
udover saadan Virksomhed, straffes han med Biide eller Hæfte i indtil 3 Maane
der.

22 Den Læge, der har gjort sig skyldig i Overtrædelse af de Bestemmelser, som 
indeholdes í eller udfærdiges i Medfor aí § l, § 6, Slk. 2, S 7. Stk. 1, S 8, §§ 11
13, § 14, sidsle Slykke, og § 16, straffes med Biide.

KAPITEL VL Kvaksalveri.
23 Den, der uden al have Aulorisation som Læge, betegner sig som Læge eller paa 

anden Maade, der er egnet til at vække Forestilling om, at han har saadan Autori* 
salion, straffes med Bode.

24 Tager en Person, der ikke har Autorisation som Læge, syge i Kur, og ud
sætter han derved nogens Helbred for paaviselig Fare, straffes han med Bode eller 
Hæfte. Under skærpende Omstændigheder, saasom hvis paagældende har foraarsaget 
væsentlig Skade paa Legeme eller Helbred, eller hvis han tidligere er dómt for 
Overtrædelse af denne Parafgraf eller §§ 25 eller 26, kan Straffen stige til Fæng-

*) Som »ndret ved An. Nr. 499 af 22. Dec. 1939.
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se) i indtil 1 Aar. Det samme gælder, hvis Patienten er sindssyg, aandssvag, under
18 Aar eller umyndiggjort, saaledes at han ikke selv kan lage Bestemmelse om 
sine personlige Forhold.

25 Den. der uden al have Autorisation som Læge, behandler en Person for vene
riske Sygdomme i smittefarligl Stadium, Tuberkulose eller anden smitsom Syg
dom, straffes med Hæfte eller med Fængsel i indtil 1 Aar, under formildende Om- 
stændipheder med Bode. At paugældende tom Folge af sin manglende Lægekyndighed 
ikke har været i Sland til al erkende Sygdommens Natur, fritager ham ikke for 
Slraf.

Med samme Slraf anses den, der uden al have Autorisation som Læge eller 
anden i Lovgivningen hjemtel særlig Adkomst, foretager operaiive Indgreb, iværk
sætter fuldstændig eller lokal Bedovelse eller yder Fodselshjælp, eiler som anven
der Lægemidler, tler kun maa udleveres fra Apotekerne mod Recept, eller anven
der Rontgen- eller Badíumbehandling eller Behandlingsmetoder rned elektriske Ap
parater, mod hvis Anvendehe af uautoriserede Personer Indenrigsministeren har 
nediagl Forbud paa Grund af Behandlingens Farlighed.

26 Straf af Bode eller Hæfte i indti! 3 Maaneder finder Anvendelse, hvis en 
Person, der ikke har Indfodsrel og ikke liar opholdt sig her i Landet i 10 Aar, uden al 
have Autorisation som Læge eller uden Justitsministerens, naar særlige Grunde 
maatte tale derfor, meddelte Tilladelse lager syge i Kur, saavel som hvis en Per
son, der ikke har Autorisation som Læge, under Omrejsen tager syge i Kur,

Dersom en Person, der ikke er autoriseret til at udove Lægevirksomhed, ved Be- 
kendtgorelse - bortset fra en almindelig Meddelelse om vedkommendes Adresse 
ReklameskiUning, Udsendelse af Beskrivelser etler paa anden Maade giver Almen
heden eller ham ubekendte Personer Meddelelse om, at han lager syge i Kur, slraf- 
fes han med Bode.

27 Dersom en Person der tidligere er idornt Frihedsstraf for Overtrædelse af 
§§ 21, 25 eller 26 eller Forordning af 5, September 1794 angaaende Slraf for Kvak
salvere, jfr. Lov af 3. Marls 185<l, paa ny idommes saadan Straf for Overtrædelse 
af en af de fornævnte Paragraffer, kan der ved Dommen gives ham Paalæg om 
helt at afholde sig fra at tage syge Í Kur. Overtrædelse af saadant Paalæg straf
fes med Bode eller Hæfte i indtil S Maaneder.

KAPITEL VIL Slutnings- og Overgangsbestemmelser.
28 Hvor ondet ikke er bestemt, finder Paatale af Overtrædelser af Bestemmelserne

i denne Anordning kun Sled efler Begæring af Sundhedsstyrelsen. Sagerne, der 
bortset fra Sager angaaende Overtrædelse af § 18, behandles som Politisager, kan 
kun med Sundhedsstyrelsens for hvert enkelt Tilfælde indhentede Samtykke slut
tes uden Dom.

Boder efler denne Anordning tílfalder Statskassen.
29 Personer, som ved denne Anordnings Ikrafttræden er berettigede til ut ud

ove Lægegerning, er uanset Bestemmelserne i §§ 1 og 2 vedblivende berettigede til 
at udove suadan Gerning og ti) al belegne sig som Læge, idet de skal anses som 
lige med Læger, der er autoriserede efter denne Anordning.

30 En Læge, som ved denne Anordnings Ikrafttræden af Den almindelige danske 
Lægeforening har faaet Anerkendelse som Speciallæge med Ret til al betegne sig 
som saadan, er uanset Bestemmelserne i § 1 vedblivende berettiget til at virke 
og belegne sig som Speciallæge. Efler Indstilling af det i i  L Slk, 2, nævnte Spe
cialistnævn kan Sundhedsstyrelsen undtagelsesvis meddele en Læge, som inden
1. Januar 1932 faktisk har fort Betegnelsen Speciallæge uden at være anerkendt 
som saadan af Den almindelige danske Lægeforening, Tilladelse til fortsat at virke 
og belegne sig som Speciallæge.

31 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1935. Paa samme Tidspunkt 
ophæves:
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PiakuL uf 30. Januar 1838 angaaende en forenel medicinsk-chirurgisk Examen 
m, m. § 1.

Caneellie-Plakal af 28, Januar 1840 for Danmark angaaende Udlændiges Ret 
til Lægepraksis, naar de liave underkastet sig Examen her i Landet, jfr. 
Lov af I , Januar 1854, Pkt. 2.

Lov af 30, Januar 1861 angaaende Barberernæringen samt om Adgang lil al 
aarelade og kopsælte § 6.

Lov Nr. 3 af 8. Januar 1872 om den Betaling, der tilkommer Læger paa Fær
oerne for deres Forretninger.

Lov Nr. 36 af 29. Marts 1878 om Ligsyn paa Færoerne § 8, Stk. 1, for saa 
\idi angaar den deri fastsatte Takst for Betaling til Læger for Foretagelse 
af Ligsyn og Udstedelse af Dod^altest.

Anordning Nr. 515 af 1. Oktober 1919 om Embedslægevæsenels Ordning paa 
Færoerne § 4, Stk. 1, for saa vidt angaar Bestemmelsen om, at Amlslægen 
skal hores angaaende Ansættelse af Overlæger og Enelæger ved amls- og by* 
kommunale Sygehuse saml Sygehuse, som nyder Tilskud aí Stal eller Kom 
mune,

Endelig opha;ves alt, hvad der i ovrigt í de hidtil gældende Lo\e og Anordnin
ger maatte være slridende mod denne Anordning,

30. Marts Lov Nr. 85 for Færoerne om IISDDRIVELSE AF SKATTER OG 
AFGIFTER til det offentlige m, m .1)

1 Kendelse om Udpantning for Skatter og Afgifter, som opkræves ved Amts
kommunens Foranstaltning, afsiges af Fogeden.

Kendelse om l'dpantning (or Skatter og Afgifler, som opkræves ved Sognekom
munernes Foranstaltning, afsiges af Sysselmanden i det Syssel, hvorunder vedkom
mende Kommune horer, selv om t'dpantnirig skal foregau i et andet Syssel; for 
Skatter og Afgifter, der opkræves ved Foranstaltning af Sydslromo Præstegælds 
Kommuner, afsiges Kendelsen dog af Fogeden,

2 Ved Inddrivelse af Kommuneskatter, Kongs- og Matrikulskatter, Lejeafgifter af 
Slalens Fæstegods og alle andre A fgifler lil del offentlige, som inddrives ved Ud
pantning bos Beboerne af el Sogn eller en Kommune, kan Forkyndelsen íor de 
enkelle Skyldnere, uanset om disse paa dot paagældende Tidspunkt bor i vedkom
mende Sogn eller Kommune eller ikke, erstattes af en Bekendtgorelse om, at Re
stancerne af Fogeden (Sysselmanden) er godkendt lil l ’dpantning, og at denne 
vil blive paabegyndt uden videre Varsel en bestemt angiven Dag, Bekendtgorelsen 
skal ske mind^l en l  ge inden denne Dag paa den Maade, som under Hensyntagen 
til Stedets Skik og Brug fastsættes af Fogeden (Sysselmanden L

Dagen for Udpantningens Begyndelse fastsættes af Fogeden (Sysselmanden), for 
saa vidt angaar Skatter og Afgifter, der opkræves ved Kommunernes Foranstalt 
ning, efter Forhandling med Kommunalbestyrelsen.

Den Myndighed, som skal foretage t dpantningsforretningen, er berettiget til 
ut beramme Forretningen til Paahegyndelse paa sit Kontor.

3 Udpantning for de i § 2 nævnle Skatter og A fgifler forelages af Fogeden el
ler Sysselmanden eller uf Pantefogeden,-) for saavidt en saadan er ansat.

For Tborshavns Vedkommende ansæltes en eller lo Panlefogeder af Byraadel. 
Deres Honorar bestemmes ved en aí Justitsministeriet stadfæstet VedtægLs- 
beslemmelfe og udredes af Kommunens Kasse. Byraadet autoriserer de lil l d- 
pantnmg uf Skutter og Afgifter i Thorshavn benytlede Bíiger. Anskaffelse uf Boger

>) Jfr. midl. Best. Nr, 26 o f 24.. Sept. 1945 om Inddrivelse aí personlig Skal lil Amtskom 
mimen, hvorefter Udpantning for dennei Sknl foretages af Chcíi-n for Fíuriicrucs Oppe- 
ÍHÍrselskonlor eller en nf denne dertil humyndiget Person.

2) Jfr. V ejledning (Nr. 91 far Pantefogder pua Færiierne nf t l , Jnn. 19U6.

535



1935 30. Marls

og Formularer sker paa Kommunens Bekostning. Retsafgifter for saadanne Udpant
ninger tilfulder Kommunekassen,

For Bygdernes Vedkommende kan der for et heh Syssel eller for Dele af dette af 
Laglingel ansættes Pantefogder, der som Vederlag for Udpantningsforretninger op
pebærer de i Udpantningslov af 30. Marts 1894 § 14 omhandlede Gebyrer1) saml 
har Krav paa den sammesteds omhandlede Rejsegodtgorelse. Anskaffelse af de til 
Udpantning fornodne Biiger og Formularer sker paa Amtsrepartitionsfondens Be 
kostning. Bogeme autoriseres af Amtel.

4 Restancelisterne vedrorende Skatter og Afgifler, som opkræves ved Kommu
nernes Foranstaltning, beror, efter al de er blevet godkendt af Fogeden (Sysselman
den) til Udpantning, hos vedkommende Kommunalbestyrelse indtil den i § 2 nævnte 
Dag og tilsendes derefter uden Ophold den Foged, Sysselmand eller Pantefoged, 
der skal forelage Udpantning.

5 Naar Skyldneren efter den i § 2 nævnte Dag afværger Udpantning ved at 
betale Restancen til Fogeden, Sysselmanden eller Pantefogeden, er denne berettiget 
lil med frigorende Virkning for Skyldneren at modtage og kvittere for Restancer, 
uanset at Betalingen ikke sker under en formelig Udpantningsforretning. Amtet 
kan fastsætte nærmere Regler med Hensyn til denne Bestemmelses Gennemforetse.

Ansvaret med Hensyn tål de oppebaarne Belob paahviter for Fogedens og Syssel- 
mændenes Vedkommende Statskassen, for Pantefogderne i Thorshavn denne Kom 
mune og for Bygdepantefogderne Amtsrepartilionsfonden,

6 For saa vidt angaar Skatter og Afgifter, der opkræves ved Kommunernes 
Foranstaltning, skal Fogeden (Sysselmanden), naar del begæres af Kommunalbesty
relsen, være pliglig at besorge Realisationen uf del udpantede.

7 Udpanlningsrellen for de i § 2 omhandlede Skatter m. v. vedvarer indtil 2 Aar 
efler, ul Fordringen er forfalden til Belaling.

I ovrigt gælder med Hensyn til de i denne Lov omhandlede Udpantninger Be
stemmelserne i Retsplejelovens Kapitel 54, saaledes at de om Sysse!mændenes Ud- 
pantningsvirksomhed foreskrevne Regler er anvendelige paa Pantefogder, nuar der 
ikke fremsættes Indsigelser.

Foretages Udpantningsforretningen af Pantefogeden, kan Indsigelser fremsættes 
dels under Forretningen, dels i Lobet aí 14 Dage efler Forretningens Afholdelse. 
Fremsættes Indsigelsen under Forretningen, skal Pantefogeden indfbre Indsigelsen 
í den ham leverede Bog, men iovrigt fremme Forretningen samt derefter tilstille 
Fogeden (Sysselmanden) en Udskrift af Bogen. Indsigelser, som fremsættes efter 
Forretningen, rettes til Fogeden (Sysselmanden). Efter Forlnbet af 14 Dage fra 
Forrolningens Afholdelse træffer Fogeden (Sysselmanden) Afgoretse om fremsatte 
Indsigelser; íindes det fornodent, kan lian forinden give Parterne Lejlighed til ved 
Mode for Fogedrellen at ylre sig om Indsigelserne. Finder Fogeden (Sysselman
den) en fremsal Indsigelse grundet, berigtiger ban selv eller ved Punlefogeden 
Fejlen eller ophæver ved Kendelse den stedfundne Forrelning i det hele eller íor 
en Del, Forkasies Indsigelsen, stad fæster Fogeden (Sysselmanden) Forretningen som 
endelig. Om Afgorelsen meddeles Parterne Underretning, Afgorelser, som er trufne 
af Fogeden, og hvorved en fremsat Indsigelse tages til Folge, kan henholdsvis 
pauankes eller paakæres i Overensstemmelse med Reglerne i Retsplejelovens tredie 
Bogs tredie Afsnit. Anke eller Kære imod Kendelser, afsagt af Sysselmanden, sker 
til Underrelsdommeren uden Erlæggelse nf Gebyr, saaledes at Fristen for Iværk
sættelse af saadan Anke eller Kære fastsættes til 4  Uger, og saaledes at de af Dom
meren trufne Afgorelser kan indbringes for hojere Ret efter de i Retsplejelovens 
iredie Bogs tredie Afsnit indeholdte Regler.

8 De af Lagtingel ansatte Pantefogder er tillige pligtige at forrette Polititjeneste
i det Omfang, det bestemmes ved en for dem af Amtet udfærdiget Instruks. De 
Panlefogder, der beskikkes lil at udfore Polititjeneste, oppebærer herfor et Veder

*) Jfr. midl. Bcsl. Nr. 27 af 24. Srjit. 1945.
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lag stort 200 Kr. anrlig, der udredes af Amtsrcpartitionsfonden, Naar de forret
ter Tjeneste uden for det Distrikt, for hvilket Ansættelsen er sket, oppebærer de 
i Dagpenge S Kr., hvorhos der ydes dem Befordringsgodlgorelse efter de for Sys- 
selmænd gældende Regler. Der kan ikke uden særlig Vedtagelse af Lagtinget an
tages flere end 5 af Panlefogdeme til Politimedhjælpere.

S> Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1935.

30. Marts Lov Nr. 86 for Færoerne om Betaling af GEBYR FOR EFTER
SYN AF SKIBSPAPIRER til Færoernes Amtskommune.

1 De Gebyrer, der i Henhold ti! § 3 i Lov Nr. 59 af 23. April 1881 om frem
medes Fiskeri under Færoerne og § LI i Lov Nr. 14 af 30. Marts 1892 om for
skellige Skaller og Afgifter paa Færoerne, jfr. § 3 i Lov Nr. 36 af 9. Marts 1906, 
betales for Eílersyn af Skibspapirer, tilfalder paa de Steder, hvor Gebyrerne op
kræves af Politimester, Sysselmand eller Sognefoged, Færoernes Amtskommune.

2 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1935 og gælder indtil 31. Marls 1940.J)

21. April Lov Nr, 140 om TILSYN MED FREMMEDE paa Færoerne.
1 Ved kgl. Anordning kan beslemmes, hvorvidt rejsende ved Ankomsten til Fær

oerne skal være forsynet med Rejsepas eller andel Legilimalionsdokumenl.
Udenlandske Sofolk, der ankommer tii íærosk Havn, maa ikke afmoitstres uden 

Politiels Tilladelse. Skibets Fcirer er ansvarlig for, at Afmonstring ikke finder Sled 
uden saadan Tilladelse. Hvis han undlader nt indhente denne, er Rederiet eller 
dets Repræsentant her i Landel pligtig at erstatte alle de det offentlige under ved
kommendes ulovlige Ophold paa Færoerne og ved Hjemsendelsen panforte Ud
gifter.

Enhver Udlænding, der ankommer til Færoerne, skal inden et nf Justitsministe
riet fastsat Tidspunkl anmelde sig til Politiet og opgive Formaalet for sin Rejse.-) 
Blanketter hertil skal forefindes om Bord i Rutebaade og paa Hoteller og Pen
sionater paa Færoerne. Amlei træffer nærmere Bestemmelse om Anmeldelsens Ind
hold.

2 Udlændinge, der ikke er i Besiddelse af Forsorgelsesret her i Landet, og som 
findes blottede for Subsistensmidler, skal ved Politiets Foranstaltning snarest ud
sendes eller udvises aí Landet. I Forbindelse hermed kati der gives den paagældende 
Tilhold til Politiproiokollen om ikke paa ny at lade sig finde her i Landet med 
Tilkendegivelse af del Ansvar, han paadrager sig ved at overtræde Tilholdet.

32) Udlændinge, som efler denne Lovs Ikrafttræden ankommer til Færoerne, 
maa ikke opholde aig paa Færoerne i længere Tid end 3 Maaneder fra Indrejsedagen 
at regne, medmindre Amtet meddeler Tilladelse dertil; efler 6 Maaneders Forliih 
kræves Tilladelse fra Justitsministeriet. Naar en saadan Udlænding inden for el 
Tidsrum af 6 Maaneder har opholdt sig paa Færoerne i i alt 3 Maaneder, maa 
han ikke uden forud indhenlet Tilladelse fra Justitsministeriet paa ny indrejse der
til, for der er forlobet 3 Maaneder fra hans sidste Udrejse. Saafremt fornoden Op
holdstilladelse ikke foreligger, kan den paagæidende udvises, saaledes al der efler 
Amtets eller Justitsministeriets Bestemmelse kan give.s ham Tilhold som i § 2 nævnt.

Den, der ikke er i Beiddelse uf Indfðdsret og ikke har erhvervel Forsorgelses- 
rel her i Landet, kan efter Justitsministeriets Bestemmelse udsendes elier udvi
ses, nuar lians Forhold dertil maatte give Anledning, uanset i hvor lang Tid han 
har haft Ophold her i Landet, I paatrængende Tilfælde træffes Afgorelsen af Am
tet, der straks afgiver Indberetning til Justitsministeriet. Klage over Amtets Aígii- 
relse har ikke opsættende Virkning, Ved Ud%isningen kan der samtidig gives T il
hold som i de i § 2 nævnle Tilfælde.

4 I de Tilfælde, hvor del i Medfor af denne Lov nægles nogen at opholde sig

' )  Si 2 ophnivot ved Lov Nr. 85 aí IS, Marts 1939.
3) .Ifr. Bek. Nr. 56 aí 14. Mart? 1936.
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her i Landet, kun den paagældende undergives Politiets Tilsyn eller Bevogtning, índ- 
til Bortsendelsen kan finde Sled.

5 Udgifterne ved Udvisning i Medfor uf denne Lov, herunder Udgifterne til 
Underhold og Bevogtning, indtil Udsendelse kan finde Sted, afholdes af den paa
gældende selv, suafreml han har Midler dertil, ellers af Amtsrepartitionsfonden.

6 Politiet kan paalægge Hotelejere, Gæstgivere og Pensionatsværter al fore en aí 
Politiel autoriseret Bog over deres Gæster, snavel Danske som Udlændinge. Denne 
Bog skal til enhver Tid være tilgængelig for Politiet. Logigiverne er pliglige al for
visse sig om, at den i § 1 angivne Anmeldelse rettidigt er indgivel.

7 Overtrædelse af de Tilhold, der gives i Medfor uf §§ 2 og 3, slraffes med 
Hæfte eller Fængsel. Andre Overtrædelser af denne Lov straffes med Boder. Su
gerne behandles som Politisager.

24. April —- Lov Nr. 152 om Æ ndring i Lov Nr. 82 af 29. Marts 1893 om 
PENSIONERING AF LÆRERE og Lærerinder ved Almueskolevæsenet paa Fær
oerne. (Indfojet i Loven af 1893).

11. Maj —  Lov Nr. 169 om elektriske STÆ RKSTRØM SANLÆ C. (Se An. Nr. 
63 af 27. Marts 1936).

II . Maj —  Lov Nr. 171 for Færoerne om RETTENS PLEJE. (Jfr. An. Nr. 260 og 
261 af 23. Sepl. 1935, Vejledning ang. Valg til Nævningegrundlisten Nr. 262 af 
s, D., Lov Nr. 135 uf 7. Maj 1937 (Faderskabssager) og Lov Nr. 113 af 15. Maj 
1939 (særlig Klageret). Lov Nr. 150 af 13. Apr, 1938 er kundgjort og tinglæst for 
Færoerne, men Lov Nr, 151 af s. D, og Lov Nr. 368 nf 21. Dec. 1938 er ikke 
kundgjort og linglæst.).

Lov Nr. 90 uf 11. April 1916 om Rettens Pleje, saaledes »om den er affattet ved 
Bekendtgorelse Nr. 250 af 1, Oktober 1932, udvides lil at gælde for Færoerne med 
folgende Ændringer og Tilfojelser:

1. Til Retsplejelovens § !, 1. Stk.f ftijes: »Færoerne henhórer under Østre Lands
retskreds.«

2. Til Retsplejelovens § 11 fo jes: »Færoerne danner en særlig Nævningekreds. 
Domsbehandling af Sager, i hvilke Nævninger skal medvirke, foregaar paa 
del Sted, hvor Underretten har sit Sæde. Retten kan dog, naar det findes for- 
tnualsljenligl, bestemme, nl Domsbehandlinjzen skul foregaa uden for Rettens 
Sæde.«

3. Til Retsplejelovens § 12 fo jes : »Desuden udsor Færoerne en Underrelskreds.«
4. Retsplejelovens § 1!-, Afsnit d., e. og f., affattes saaledes:

»d. Formandsskabet i Overlundvæsenskommissionen i Henhold til den fær- 
iiske Lovgivning om Landvæsenskommiísioner.

e. Overformynderiforretninger.
f. Del har sit Forblivende ved de i Lov Nr. 35 nf 9. Marts 1906 om Ud- 

forelse af Nolorialforretninger paa Færoerne indeholdte Bestemmelser, jfr. 
dog § 55, sidsle Stk.

Som Afsnit h, tilfðjes: 
h. Formandsskabet i Overudskiflnin^íkommissioner i Henhold til den fær- 

oske Udskiftningslovgivning.«
5. Til Retsplejelovens § 17, 2. Stk., H. Pkt., fojes: >samt Jordfortegnelser og  Re- 

ulregistrc.«
I Paragraffens 1. Stk. ændres: »Landsrettens Præsident« til: »Amtman

den«, og i Slutningen af Stykket lilfojes: »  ; dog kan en snadun Bemyndigelse 
Í paulrængende Tilfælde meddeles af Amtmanden«.

I sidsle Slykke ændres: »Sognefogden« til »Sysselmanden«,
I Slutningen uf Paragraffen tilfojes folgende nye Stykker:
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»D el lior sit Forblivende ved de i Anordning Nr. 30 aí 11. Januar 1876, 
hvorved Lov om Skiíle aí Dodsbo og Fællesbo m. v. af 30. November 1874 
sælles i Krafl paa Færderne, indeholdte Regler med Hensyn tit Begyndelses- og 
Registreringsforretningers Udforelse paa Skifterellens Vegne af vedkommende 
Sysselmand og ved de i Punkt 1 i Anordning Nr. 204 af I. November 1892 
om Lempelser i Lov om Oprettelse af Soreller uden íor Kiibenhavn saml om 
Soforklaring og Soforhor af 12. April 1892, for saa vidl anguar Færoerne, 
indeholdte Beslemmelser om, al Sysselmanden i visse Tilfælde kan træde i 
den ordinære Underretsdommers Sted som Formand for Soretlen. Endvidere 
kan Sysselmændene i Fogedens Forfald og efler hans Bemyndigelse forrette 
Auktioner over Líisore, dog ikke registreringspligtíge Skibe, ligesom det hur 
sil Forblivende ved deres Virksomhed med Salg ved Auktion af Smaavrag 
og Hittefaj, af inddrevet losí Gods, Vrag eller Vrugstykker, som skiinnes at 
have en Værdi af ikke over 2 Kr., jfr . Strandingstov for Færoerne af 21. Marts 
1899 § 10, og af Grind.

Syslernes Politiretter opretholdes i samme Omfang som hidtil.«

G. I Retsplejelovens § 18 tilfojes efter »Lov om Soreller af 12. April 1892 §§ 2, 
3, 4  og 5 « : »  , jfr . Anordning Nr. 204 af 4. November 1892,«.

7. I Retsplejelovens § 20. 5. Stk., tilfojes efler » 5 « ;  » ,  jfr. Anordning JVr. 201 af 
k November 1892,*.

8. 1 Retsplejelovens § 23 tilfojes som nyt sidste Stykke:
»Paa Færoerne berammes og kundgóres Nævningeting af Sorenskriveren 

(D om m eren); den i 3. Stk. nævnte Fortegnelse forfattes af Sorenskriveren 
(Dommeren) med Bistand aí Landfogeden (Politimesteren).*

9. I Retsplejelovens § II, sidste Stk., ændres: »en Uge« til: » I I  Dage«.
10. Tii Hetsplejelovens § 12, 2. Stk., íojes: »Til Færoernes Retskreds sker Ud

nævnelse som Sorenskriver (D om m er)*.
11. I Retsplejeloven § II , 3. Stk.. ændres: »Landsrettens Præsident« lil ?Amt- 

manden«.
Paragraffens sidste Punktum affattes saaledes: »D og behover den paagæl

dende ikke at have bestaaet nogen juridisk Eksamen.«
12. I Retsplejelovens § 15, 1. Pkt., ændres Ordene: »dog er det tilstrækkeligt, al 

den paagældende har bestaaet juridisk Embedseksamen« til: »dog  behover 
den paagældende ikke at have bestaaet nogen juridisk Eksamen«.

13. Til Retsplejelovens § 46, 1. Slk., fo je s : »I paatrængende Tilfælde foretages 
denne Beskikkelse af Amtmanden«.

14. I Retsplejelovens § 51 ændres: »Landsrettens Præsident« til: »Amtmanden*.
15. 1 Retsplejelovens § 68 ændres: *1. Juli til 30. Juni« lil: »1. Februar til 31. 

januar«.
1G1) I Retsplejelov éns § 69 indfojes i 3. Linie efter »danske«: »eller til det fær- 

oske«.
17. 1 Retsplejelovens § 71 tilfojes som Nr. 12: »Overvrageren o «  Vragerkontrolo- 

rer«.
18. Retsplejelovens § 73, 1. og 2. Slk., erstattes aí folgende:

»Blandt de Personer, der er opfort paa Folketingsvalglisten og opfylder de 
iivrige Í §§ 69 og 70 foreskrevne Betingelser, udvælges aarligl el Antal, der 
anses for særlig egnede og  værdige til Nævningehvervet, nemlig i hvert Syssel 
1 for hvert fufde Antal af 100 Indbyggere og 1 Suppleant Jor hvert fulde 
Antal af 200 Indbyggere, regnet efter den sidst afholdte almindelige Folketæl
ling, dog i alle Tilfælde mindst 5 samt 2 Suppleanter. Valget af disse Per
soner foretages af Udvalg paa 5 til Syslels Folketingsvælgere horende Med
lemmer. Udvalgene, der dannes for 1 Ånr ad Cangen, beslaar uf et af Østre 
Landsrets Præsident udnævnt Medlem som Formand, el of Sorenskriveren

l)  jrr. Lov Nr. BB af 15. Mari* 1939 § §  1 1 -1 2 .
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(Dommeren) udnævnt Medlem og 3 af Lagtinget ved Forholdstal valgle Med 
lemmer. De saaledes udnævnte er pliglige at overtage Hvervet.«

19. I Retsplejelovens § 74 foretages folgende Æ ndringer:
Paragraffens 1. Stk, affattes saaledes:
»Fortegnelse over de i folge § 73 valgle (Grundlisten) skal fremlægges til 

almindeligt Eftersyn samtidig med og  i Overensstemmelse med de i Lovgiv
ningen om Folketingsvalg paa Færoerne for Valglister til Folketinget fore
skrevne Regler, hvorhos der til enhver paa Listen optagen skal sendes skrift 
lig Meddelelse om hans Optagelse.«

I Paragraffens 3. Stk, ændres: »Kommunen« til: »Syslet«.
I Paragraffens 4. Stk., 1, Pkt., ændres: »Valg tiS Rigsdagen« til: »Folke

tingsvalg paa Færoerne«.
20. 1 Retsplejelovens § 75 ændres: »15. M aj« lil: »1. Januar«.
21. I Retsplejelovens § 76 ændres: »nogen Kommune« til: »noget Syssel«.
22. I Retsplejelovens § 78, 1, Stk., ændres: »2 af vedkommende Amtsraad ot; 

Kobstad-Kommunalbestyrelser« til: »2 af Lagtinget«.
Paragraffens 2. Stk. udgaar.
Paragraffens 4. Stk. affattes saaledes:
»Udvalgets Medlemmer er ligesom Medlemmerne af L dvalgene vedrorende 

Grundlisten berettigede til Godtgórelse for nodvendige Udgifter, herunder Be
fordringsgodtgørelse efter Regning, dog, saafremt Fartoj, bestemt til Person
befordring, eller Ruteautomobil kan anvendes ikke ud over den for saadan 
Befordring gældende Takst og i ovrigt ikke ud over 30 Øre pr. lobende km; 
de Udlæg, som Udforelse af de l dvalgets Formand j de folgende Paragraf
fer paalngie Forretninger medfórer, godlgores efler Regning.«

23. I Retsplejelovens § 79 ændres: »15. Juni« til: »15. Januar«, og : »en Uge« til: 
»3 Uger« samt: »Statstidenden« til: »den til Optagelse af offentlige Bekendt
gorelser paa Færoerne autoriserede Avis«.

24. 1 Retsplejelovens § 81, 1. Stk., ændres: »for den kobenhavnske Kreds 600, 
for den bornholmske Kreds 120 og Jor hver af de ovrige Nævningekredse 
200« til: »120«, og i Paragraffens 2. Stk. ændres: »Statstidenden« til: »den 
til Optagelse af offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis«.

25. I Retsplejelovens § 83, 1. Stk,, 1. Linie, ændres: »en Uge« til: »3 Uger«, og 
i Paragraffens 4. Linie ændres: »Statstidenden« til: »den til Optagelse af 
offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis«.

26. I Retsplejelovens § 85, sidste Linie, ændres: »30. Juni« til: »31. Januar«.
27. I Retsplejelovens § 87 ændres: »Landsretten og Statsadvokaterne« til: »So- 

renskriveren (Dommeren) og Landfogeden (Politimesteren)«.
28. J Retsplejelovens § 88 ændres: »en Uges« til: »II- Dages«,
29. I Retsplejelovens § 95, 3. Pkt., ændres: »Statsadvokaten« til; »Landfogeden 

(Politimesteren)«.
30. Retsplejelovens § 97 affattes saaledes:

»Der tilkommer Nævninger i Kr. for hver Dag og 1 Kr. for hver Nat. 
de i Anledning af Nævningehvervet holdes borte fra Hjemmet, samt Beford
ringsgodtgørelse efler Regning, dog, saafremt Fartoj, beslemt til Passager
befordring, elfer lUUeauiomobil kan anvendes, ikke ud over den for saadan 
Befordring gældende Takst og i iivrigl ikke ud over 20 Øre pr. lobende 
km.«

31. Retsplejelovens § 103, 2. Stk., affailes saaledes:
»Rigsadvokaten beskikker efter Forslug af Landfogeden (Politimesteren) 

Anklagere lil efler Paalæg af Landfogeden (Politimesteren) at udfore Tiltale 
íor Færoernes Rel, Landfogedens (Politimesterens) autoriserede Fuldmægtig 
og Sysselmændene er pliglige ut modtage saadan Beskikkelse, dog uden Ret 
lil derfor at oppebære særligt Vederlag.«

Parugraffens sidste Stykke affattes saaledes:
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»Bemyndigelse til i en enkelt Sag al udfore Tiltale for t'nderrellen kan 
efler Indstilling af Landfogeden (PolilimeMeren) gives af Amtmanden.«

32. Retsplejelovens § 101, sidste Stykke, affattes saaledes:
»Den, der beskikkes til Anklager ved Underretten eller bemyndiges lil i en 

enkelt Sag at udfore en Tiltale, skal være en duelig og retsindig Mand.«
33. I Retsplejelovens § 108, 1. Slk., indfojes som 2. Punktum: »-Desuden ud- 

gor Færoerne en Politikreds, der foreslnas af Landfogeden (Polilimeslereri).«
31. Retsplejelovens § 110, sidste Stykke, affattes saaledes:

»Ved midlertidig Beskikkelse, som meddeles af Justitsministeriet, i paa- 
Irængende Tilfælde dog af Amtmanden, bebover den paagældende ikke at 
have bestaaet nogen juridisk Eksamen.«

35. I Retsplejelovens § 115, 1. Stk,. udgaar Ordene: »opfylder de i § 110, 2det 
Stykke, lil ... Embedseksamen«, og i Sledel for sælles: »er uberygtet og ve
derhæftig«.

I Paragraffens sidsle Slk. ændres Ordene: »Personer ......... Politifuldmæg
tig« tit: »uberyglede og vederhæftige Personer«.

30. Retsplejelovens § 117 affattes saaledes:
»D et kommunale Politi? Tjeneslemænd ansættes i Thorshavn af Byraadet oa; 

uden for Thorshavn af vedkommende Forslanderskab eller, saafreml det Om
raade, for hvilket Tjenestemanden ansa:tles, omfalter flere Kommuner, af Lap- 
linget.

Ansættelsen sker efler Indstilling uf Landfogeden (Politimesteren), saaledes 
at denne vil have at indstille mindsl 3 Ansógere til den paagældende Stil
ling, Hvi? de nævnle ansættende kommunale Raad ikke blandt de indstillede 
finder nogen Ansbgcr egnet til Ansættelse, skal Landfogeden (Politimesteren i 
forelage ny Indstilling, Det kommunale Politis Tjeneslemænd afskediges af 
Landfogeden (Politimesteren). Hvor der bliver Tale om Udredelse af Pen
sion, skal Landfogeden (Politimesteren) dog forinden Afskedigelsen hiíre 
vedkommende kommunale Raad derom. Opslaar der mellem det kommunale 
Raad og Landfogeden (Politimesteren) Uenighed om Afskedigelse af en 
Tjenestemand, skul Sagen forelægges Justitsministeren, hvis Afgorelse er en
delig, Det kommunale Polilis Lonning skul godkendes af Laglinget.

Sysselmændene og Sognefogeden i Vitag udover Politivirksomhed i samme 
Omfang som hidtil..«

37. Til Retsplejelovens § 123 fójes som nyt sidste Slykke:
»Paa Færoerne kan Landsretssagforerproven aflægges for Færoernes Ret. 

Amtmanden og Landfogeden (Politimesteren) deltager da i Bedømmelsen 
af, om Udforelsen af Sagerne skal kender forsvarlig.«

38. I Betsplejelovens § 130 udgaar Ordene: »og  have beslaael juridisk Embeds
eksamen«.

391) Tit Betsplejelovens § 131 fojes som nyl sidsle Stykke:
»Enhver, der cr  myndig og ikke ude af Rnadighed over sil B o . og  som ikke 
ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Hand
ling eller, for saa vidt angaar Tiden efler Ikrafttrædelsen af Borgerlig Straffe
lov uf 15. April 1930, frakendt de borgerlige Retligheder uden al have gen 
erhvervel disse, kan paa Færoerne udfore Retssager for andre. De i Retspleje
lovens §§ 133. 131 og 136 indeholdte Regler finder med de Lempelser, der 
folger af Forholdets Nalur. Anvendelse paa saadanne Personer, der udforer 
Retssager for andre som Erhverv.«

10. I Retsplejelovens § 138. 2. Slk,, 3. Pkt.. ændres: »begge Instanser« lil: »alle 
Instanser*.

11. I Retsplejelovens § I I I  indfojes efler i>Statslidende«: »o g  den til Optagelse 
af offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis«,

I) Jfr. Lov Nr. BB af 15. Marts 1939 § §  1 1 -1 2 .
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121) § Stk. 1 og 2 i Lov om Rettens Pleje of 11. April 1916 med senere Æ nd
ringer. jfr , Lov for Færoerne Nr, 174 af 11. Maj 1935, affatlel aaledes: 

»Retssproget er Dansk og  Færosk. Afhórelse af Per-oner, der ikke er del 
danske eller færoske Sprog mægtige, foregaar ved Hjælp af en edsvoren Tolk 
eller en af Relien udnævnl Tolk. Dog kan Tilkaldelse af Tolk undlades, naar 
ingen af Parlerne gor Fordring herpaa, og Retlen lillror sig foritodenl Kend
skab lil det fremmede Sprog, undtagen i Straffesager ved Domsforhandling 
i Sager, der er underkastet Landsretsbehandling, Er Dommeren ikke det fær
oske Sprog mægtig, foranlediger han, naar del maalle være fom ódenl, til
kaldt en kyndig Person til at fungere som Oversætter.

Dokumenter, der er affattede i fremmede Sprog, skal ledsages af en Over
sættelse, der, naar Relien eller Modparten forlanger det, skal bekræftes af 
en autoriseret Translator eller en af Retten anlagen Oversætter. Oversættelsen 
kan dog frafaldes, naar begge Parter er enige derom, og Retlen tiltror sig 
fornodent Kendskab til det fremmede Sprog. Er Dommeren ikke det færoske 
Skriftsprog mæglig, foranlediger han Dokumenter, affattede i det færoske 
Sprog, oversat, og saafremt Oversættelsen ikke godkendes af Parterne, skal 
den bekræftes af en af Retten udmeldt kyndig Person. I Tilfælde af Anke 
eller Kære til Domstole uden for Færoerne skal Dokumenler. affattede i del 
færoske Sprog, ledsages af en Oversættelse, foretaget af en derlil af Relien 
beskikket Person. Udgifterne ved de i delte Stykke omhandlede Oversættel
ser af færoske Dokumenter og de i forrige Slykke, sidste Punktum, om
handlede Tilkaldelser af Tolk udredes af Amtsrepnrtitioriifonden.«

f3. I Retsplejelovens § 160 indfojes efler »Statstidenden«: eller den til Optagelse 
af offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis efter Rettens nær

mere Bestemmelse.«
=14. I Retsplejelovens § 163 d, 1., 2. og 3. Stk., ændres Ordene; »(Landpostbud)«. 

> (Landposlbud)« og »(Landpostbudet)« til: »(Poslom deler)«, »(Postom de
ler)« og »(Postom deleren)«.

45. Efler Retsplejelovens § 171, 1. Stk-, 1. Pkt., og 2, Slk., 1. Pkt., indfojes som 
nyt Punktum: »Sudero betragtes i denne Henseende som en særlig Under
retskreds.«, og som Paragraffens L Stk. tilfojes: »Disse Regler skal dog ikke 
medfore nogen Pligt for Personer, der bor eller opholder sig paa Færoerne, 
til at give Mode i del ovrige Kongerige eller for Personer, der bor eller op
holder sig i det ovrige Kongerige, til al give Mode paa Færoerne.«

46. I Retsplejelovens § 171, 3. Stk.. ændres: »en Uge« lil: »11 Dage«.
17. 1 Retsplejelovens § 177, sidste Stk.. ændres: »en Uge« lil: »11 Dage«.
18. 1 Retsplejelovens § 192 indfojes efter »Vidnepligt«: »dog ikke over i alt 15 

K r.«. Ordene »Jernbane eiler Dampskib«' udgaar og erstattes a f: »Fartoj 
bestemt til Passagerbefordring«. Ordene »henholdsvis 3die Klasse og« ud-
gaar.2)

19. I Retsplejelovens § 193, 2. Slk., indfojes efter: »Forordningen af 21. Maj 
1845 i  2 4 « : » , j f r .  Lov af I. Januar 1854 om Udvidelse af den nævnte 
Forordning til Færoerne«; endvidere ændres: »Statstidende« til: »den til 
Optagelse af offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis. dog 
at Indrykkelse tillige sker i Statstidende i de Tilfælde, hvor Relien skonner 
det rigligt«.

50,1 Retsplejelovens § 211 udgaar Ordene: »dels Godtgórelse ............  fra Hjem
mel« og  erstattes af: »dels Codtgórelse íor deres Befordringsudgifter efter Reg 

ning, idet Rutebaad og Ruíeautomobil anvendes i storst mulig Lldstrækning.

O Som ændret ved midl. Best. Nr. 8 a f 4. Jan. 1944.
2)  I 1943 blev Sorenskriveren bemyndiget til i Straffesager at udbetale Differencen mellem 

den i | 192 fastsatte hojeste Godtgorelse til V idner og  disses virkelige U dgifter ved Op 
hold i Thorshavn, jfr, Logtingstid, 1944, S. 224.
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dels i Tærepenge 5 Kr. íor hvert Dogn, naar Fraværelsen i et saadant va
rer 8 Timer eller derover«.

51. Efter Retsplejelovens § 223 indsættes som ny § 223 a:
»Ved Overenskomst med fremmed Stat kan døt under Forudsætning aí 

Gensidighed vedtages, at Afgorelser af udenlandske Domstole og Myndigheder 
om borgerlige Krav og udenlandske offentlige Forlig om saadanne Krav skal 
have bindende Virkning her i Rigel, naar Anerkendelsen ikke vilde være 
aubenbart uforenelig med Landels ‘Retsorden. Nærmere Bestemmelser til Gen- 
nemíorelse af en saadan Overenskomst kan íastsælles ved kongelig Anord
ning.

Selv om saadan Overenskomst ikke foreligger, kan der ved kongelig A n
ordning træffes tilsvarende Bestemmelse om udenlandske Afgorelsers og For
ligs bindende Virkning her i Riget, naar Afgorelser af danske Domstole og 
Myndigheder og danske offentlige Forlig om borgerlige Krav har bindende 
Virkning i vedkommende fremmede Slat.«

52. Retsplejelovens § 224 affattes saaledes:
»Enhver borgerlig Relslrætle behandles i forsle Inslans ved Underret, med

mindre den er henlagt til Landret, jfr, § 241, eller den ved Overenskomst 
mellem Parlerne indbringes for Landsret, hvilket sidsle kan ske, naar Sagen 
i det ovrige Kongerige vilde henhbre under Landsret i forsle Instans.«

53. I Retsplejelovens § 225, Nr. 10, udgaar Ordene: »jfr . Lov Nr. 343 af 6. 
Maj 1921 § 35« og erstattes med: »jfr . Tyendelov for Færoerne af 16. Feb
ruar 1856«.

5 1-, I Retsplejelovens § 238 indfojes efler: »Firmalov aí 1. Marts 1889 § 34«: 
* , jfr . Anordning Nr. 21 af 7. Februar 1890. hvorved den nævnte Lov sæt
tes i Kraft paa Færoerne«.

55. I Retsplejelovens § 24-1 tilfojes efter: »Lov om Skífte af Dodsbo m. v. af 30. 
November 1874: » , jfr . Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876, luorved den 
nævnle Lov sættes i Kraft paa Færoerne*.

56. I Retsplejelovens § 248 udgaar sidste Slk,
57. I Retsplejelovens § 260. 2. Stk., 1. Linie, indfojes efler Ordet »Parterne«: 

» jfr . dog § 131«.
58. Retsplejelovens § 268, 2. Slk., Afsnil a ), affattes saaledes: »i Suger angaa

ende de i Tyendelov for Færoerne af 16, Februar 1856 omhandlede For
hold«.

59. Til Retsplejelovens § 269, 2. Stk., ío jes: »Den ved §§ 2— 7 i Forordning om 
Forligelsesindretninger paa Landet i Norge af 20, Januar 1797 foreskrevne 
Ordning bliver fremdeles beslaaende paa Færoerne, idet dog den Del af 
Sydstromo Præstegæld, hvis Forligsvæsen tidligere har været foreslaaet af 
Amtmanden, henlægges til Thorshavns Bys Forligskommission.

60. Retsplejelovens § 270, 2, Stk., 2. Pkl.. affatles saaledes: >Den Part, som bor 
uden for Forligskredsen, skal dog være fritaget for personlig Modepligt«.

61. I Retsplejelovens i  271, 2. Slk., udgaar Ordene: »hvis Genstand er en For
dring lydende poa en beslemt Pengesum«,

62. I Retsplejelovens § 302 indfojes som nyt 4. sidste Stykke:
»Disse Regler skal dog ikke med fore nogen Pligt for Personer, der hor 

eller opholder sig paa Færoerne, til at g h e  Mode i det ovrige Kongerige 
eller for Personer, der bor eller opholder sig i det ovrige Kongerige, til 
at give Mode paa Færoerne.«

63. I Retsplejelovens § 330. 1), tilfojes efter »Sogneraad«: » , Forslander^kab«.
64. Retsplejelovens 332, 2. Stk., affattes saaledes:

»Bevilges Andragendet, har Sorenskriveren (Dommeren) al beskikke en 
egnet Person til at udfore Sagen og træffe de videre fornodne Bestemmelser. 
Landfogeden (Politimesteren) og Syíselmændene er pligtige til som hidtil 
at modtage Beskikkelse,«
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05. Retsplejelovens § 339, 1. Stk., affattes saaledes:
»Har Sagsogle Bopæl paa Færoerne, skal Sugsogeren lade Slævningen for
kynde med 14 Dages Varsel. Har Sagsogle Bopæl uden for Færoerne, eller 
vides det ikke, hvor hans Ropæt er, bestemmes Varselet af Sorenskriveren 
(D om m eren).«

66. I Retsplejelovens § 356, 1. Pkt., lilfojes efter Ordene: »i Retskredsen bosat 
Sagforer«: »eiler anden dertil egnet, god Person*.

67. Retsplejelovens § 398, 3. Stk., affatles saaledes:
»Varselet bestemmes af Hojeslerets Præsident«.

68. I Begyndelsen af Retsplejelovens Kupilel 39 indfojes som ny § 12 f a:
»A f de Sager, der i Henhold lil § 221 er henlagt til Underret, bliver alene 

saadanne, som ogsaa i del ovrige Kongerige er henlagt til Underretlen. 
al behandle eíler de i nærværende Kapitel givne Beslemmelser, hvorimod dc 
om Sager, der behandles ved Landsret i forsie Instans, givne Regler med de 
fornodne Lempelser bliver al folge ved Behandlingen af de Underretssager, 
der i del ovrige Kongerige behandles ved Landsret i forste Inslnns. Dop 
finder Reglen i § 129. 2. Slk., ogsaa Anvendelse paa disse Sager.«

69. Rets](lejelovens § 427, 1. Slk., affatles saaledes:
»Har Sagsogle Bopæl paa Færoerne, skal Stævningen forkyndes ham med 11 
Dages Varsel. Bor Sagsogle uden íor Færoerne, elier vides det ikke, hvor 
hans Bopæl er, bestemmes Varselet af Sorenskriveren (Dommeren).«.

70. 1 Retsplejelovens § 135 indsættes som t. Slk.:
»Anke og Kære til Hiijesteret af Landsrettens Afgorelser vedrbrende de 

fru den færoske Underret indankede Sager, som i det ovrige Kongerige vilde 
hore under Behandling ved Landsret i forste In^lans, kan finde Sted i Over

ensstemmelse med Reglerne i Kapitlerne 36 og 37.«
71. 1 Retsplejelovens § 436 ændres: »dog at Ankefristen kun er 1 Uger« lil: »saa

ledes at Ankefristen er 8 Uger«.
72. Retsplejelovens § 437, 3. Slk., affattes saaledes:

»Varselet bestemmes af Landsrellens Præsident«.
73. I Retsplejeloven« § 455 a ændres: »8  Uger« lil: »4  Maaneder«.
74. I Retsplejelovens § 455 c ændres: »1 Maaned« lil: »2  Maaneder«.
75. 1 Retsplejelovens § 456, 1. Stk., lilfojes efler »11, Seplember 1839«: » , jfr. 

Reskript af 11. November 1816,«.
76. Retsplejelovens § 459, 2. Stk., affatles saaledes:

»I alle andre Tilfælde træffes Afgorelsen af Underretsdommeren under
Anvendelse af de i de folgende Paragraffer givne Regler med de Lempel

ser, der folger af Forholdets Nalur, og de i Sagen Irufne Afgorelser kan ind
bringes for hðjere Ret i Overensstemmelse med Regelen i § 4-35, 4. Stk.«

I Paragraffens 3. Slk. ændres: »Indsendelsen til Landsretten« til: »Foreta
gelsen for Rellen«, og : »bliver at tinglyse ................. 1926« ændres til: »bli
ver at tinglæse og at kundgore i den lil Optagelse af offentlige Bekendlgiirelser 
paa Færoerne autoriserede Avis«,

77. I Retsplejelovens § 166, 1, Stk., sidsle Pkl.. udgaar Ordene: » i de Tilfælde 
 . Andragendet til Landsrellen«.

78. I Retsplejelovens § 172, 1. Stk., ændres: »Statstidenden« tii: »den lil Opta
gelse af offentlige Bekendlgorelser paa Færoerne auloriserede Avis, dog al 
Indrykkelse tillige sker i Statstidenden i de Tilfælde, hvor Rellen ikonner del 
rigtigt«.

I 2. Slk. udgaar Ordene: »i Statstidenden«.
79- Retsplejelovens § 479 affattes saaledes:

»Ved Overenskomst med fremmed Slal kan del under Forudsætning af Gen
sidighed vedtages, at Afgorelser uf udenlandske Domstole og Myndigheder
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om (borgerlige Krav og udeidandstke offentlige Forlig om saadanne Krav kan 
fuldbyrdes her i Riget, saafremt de i Henhold til § 223 a har bindende Virkning 
her og kan fuldbyrdes i den Slat, hvor Aígorelsen er truffel eller Forliget ind- 
gauet, Nærmere Bestemmelser tíl Gennemforelse af en saadan Overenskomst 
kan fastsættes ved kongelig Anordning.«

80. 1 Retsplejelovens § l-SO, 1. og 2. Sík., ændres: »Sognefogden« til: »Syssel
manden« og  i 1. Stk.: »200 Kr.« til: »100 Kr.«

81. I Retsplejelovens § 503 ændres; »{Sognefogden }« og Sognefogden« til: 
»(Sysselm anden)« og »Sysselmanden*.

82. I Retsplejelovens § 507 ændrer: ^(Sognefogden)« til »(Sysselm anden)«.
83. Retsplejelovens § 509 affattes saaledes:

» l  dlæp kan ikke go res i de for Skyldneren og hatis med ham samlevende 
Hustru og Bbrn fornodne Senge og Sengklæder saml nodvendigste Linned og 
Gangklæder.

Endvidere kan Skyldneren fordre, ot der skal le\nes ham Genstande, som 
horer Vil de vigtigste Livsfornodenheder eller er nodvendige Lil hans Nærings- 
\ejs Udovelse indtil et Vurderingsbelob af 100 Kr. eller, dersom han er Fa
milieforsorger, af 300 Kr, Disse Genstande er han selv berettiget til at und
tage fra Udlægget efter eget Valg; er han ikke til Siede under Eksekutions* 
forretningen, bor der gives dem, der ellers er til Stede i hans Hus, Anled
ning lil paa hans Vegne at forelage el saadanl Valg. Denne Rel til at und
lage Genstande indtil en vis Værdi 'fra Udlæggel indtræder dog ikke, naar 
Udlæg gores for Skatter dier andre Afgifter til det offentlige. Fogeden ska!
i Etnibeds Medfor gore Skyldneren opmærksom paa hans Ret efter denne 
Paragraf, hvilken Rel Skyldneren uden Hensyn lil muligt Afkald kan be
nytte indlil Udlægsforretningens Slutning.«

84. 1 Retsplejelovens § 516 ændres: »Sognefogden* og »(S ognefogden )« til: Sys
selmanden« og  »(Sysselmanden)«.

85. í Retsplejelovens § 519 ændres: »Sognefogden« lil: »Sysselmanden«.
86. I Retsplejelovens § 524 ændres: »Sognefogden« lil: »Sysselmanden«.
87. t Relsplejeløvens § 526 ændres: »Sognefogden« til; »Sysselmanden«.
88. I Retsplejelovens § 527 ændres: »Sognefogden« til: »Sysselmanden*.
89. Retsplejelovens § 529, 2. Slk., affattes saaledes:

»Udlægsforretningen maa for at kunne gbres gældende imod dem, der i 
god Tro ved Retshandler inaatle erhverve Rettigheder over Ejendommen, 
lingliGses ved dennes Værneting.«

90. 1 Retsplejelovens § 533, 1. Stk,, indfojes efter: » (L ov  Nr, 30 af 20, Marls 
1901 § 2 ) « :  » , jfr. Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902«.

91. I Retsplejelovens § 537, 1. Stk., 1. og 4. Linie, ændres: »1  Uger* til: »8 
Uger*. ■

92. Til Retsplejeloven* § 538, 3. Slk., fo jes: »Afgiftspligtige Varer, som Stals- 
kassen1) realiserer til Dækning af paalobne A f gifler og  Boder, kan forauk
tioneres uden forudgaaende Relsforfólgning.«

93. I Retsplejelovens § 542, 2. Slk., ændres: »4  Uger« til: »8  Uger«.
91. I Retsplejelovens § 544, 1. Stk., ændres: »1 Uge« til: »14 Dage«.

Paragraffens 2. Stk., 1. Punktum, udgaar,
95. I Retsplejelovens § 554 ændres: »Tingbogen, hvoraf Genparl« til: Skode 

og Panteboeeme, hvorfra Atte=t«.
96. I Retsplejelovens § 555, 2. Slic., sidsle Pkt., ændres: » I I  Dage« til: *1 l  ger .
97. 1 Retsplejelovens § 560 ændres: »folge fornoden Genpart af Ejendomsldadet 

og Afskrift af det senest tinglyste Adkomsldokumenl« til: »saa vidt muligt 
folge Panteatlest og Afskrift af senest tinglæste Adkomstdokument.« Efler Ma

*) Nu formentlii; ogsaa Landskassen.
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trikulnumre indfojes: »eller Brug«. »Genpart(en) af Ejendomsbladet« ændres
2 Steder til: »Panteattest(en)« .

98. I Retsplejelovens § 561, I, Stk., indfojes etter: »med 14 Dages Varsel«: for 
saa vidt de alle har Bopæl paa Færoerne, og med 6 Ugers Vareel, for saa \ idt 
nogen aí dem har Bopæl uden for Færoerne«.

I 2. Stk. ændres: »Genparten aí Ejendomsbladet« lil: »Panleatlesten«, og 
sidste Sætning i Stykket ændres til: »som indrykkes efler Fogedens nærmere 
Bestemmelse i de i § 544 nævnte Tidender*.

99. I Retsplejelovens § 564, 2. Stk., 2. Pkt., udgaar Ordene: »jfr , § 37 i Lov oin 
Tinglysning Nr. 111 af 31. Maris 1926« og erstattes af: »som efter Forord
ning af 28, Juli 1841 § 3 og Konkurslovens § 153, jír. § 7 i Lov aí 1. Januar 
1854 omUdvidelse af nogle for Danmark udkomne almindelige Anordnin
ger og Love til Færoerne og Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902c.

100. I Retsplejelovens § 567, 1. Stk., 2. Pkl., ændres: »Genparten af Ejendoms- 
bladel« lil: »Pantealtesten*. I Paragraffens 3. Stk, udgaar 2., 3, og 1-, Pkl.

101. I Retsplejelovens § 569 ændres: »har Krav paa ............  1869-- til: »har Krav
paa Godlgorelse som Syns- og Skonsmænd i Henhold til § 211 ,

102. I Retsplejelovens § 571, 2. Stk., ændres: »Slatslidenden« lil: »den tíl Op
tagelse af oííentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis«.

103. I Retsplejelovens § 573, sidsle Stk., ændres: íGenparten af Ejendomsbladet« 
til: »Panteatleslen«.

104. 1 Retsplejelovens § 581 indfojes efler: »med 14 Dages Varael«: »eller, hvis 
nogen af dem har Bopæl uden for Færoerne, med 4  Ugers V a isek . Endvidere 
ændres »Statstidenden« til: »den til Oplagel e af offentlige Bekendtgorelser 
paa Færoerne autoriserede Avis, og saafreml nogen aí de interesserede har 
Bopæl uden for Færoerne, tillige i Statstidenden«.

105. 1 Retsplejelovens § 583, 1. Stk., 2, Pkt., ændres: »Tingbogen« til: »Panle- 
bogen*,

106. 1 Retsplejelovens § 584 ændres: »4 Uger« til: *8 Uger« og: »Tingbogen« til: 
»Pantebogen«.

107. I Retsplejelovens § 592, L , 3. og 5. Linie, ændres: *4 Uger« til: »8  Uger«.
108. I Retsplejelovens § 593, sidste Stk., ændres: »14  Dage* til: »6 Uger«.
109. I Retsplejelovens § 596, 1. Slk., tilfojes i Linie 2 efler »29. Maris 1873 § 

1 « : » ,  jfr . Lov Nr, 10 af 30. Marts 1891 § 1«, og i 2) Linie 3 efter »dertil 
sig sluttende Reglementer«: og Anordning ISr. 103 aí 13, August 1886 om 
Brandvæsenet i Thorshavn § 8«.

110. I Retsplejelovens § 597 ændres: »et Aar« lil: »lo  Aar«.
111. Retsplejelovens § 600, 1. Stk., 1. Pkt.. affattes saaledes: »Udpantning íværk- 

sæiles af Fogeden íor Thorshavns, Arges, Hojvigs, Hvidenæs’ , Nolsos, Vel- 
beslads og Kirkebos Vedkommende; uden íor de nævnte Bygder foretages 
Udpantning af Sysselmanden, der fungerer som Foged og i alle Henseender 
i disse Sager træder i dennes Sled.«

112. I Retsplejelovens § 602 ændres: »Sognefogden« til: »Sysselmanden«.
113. Til Retsplejelovens § 603, 3. Stk., fojes: »dog at Anke eller Kære imod Ken- 

delsejr afsagte af Sysselmanden sker til Underretsdommeren uden Erlæggelse 
af Gebyr, saaledes al Frislen for Iværksællelse af saadan Anke eller Kære 
fastsættes til 3 Uger, og saaledes at de af Sorenskriveren (Dommeren) trufne 
Afgórelser kan indbringe? for hojere Ret efter de i foregaaende Afsnit inde
holdte Regler.«

111. Retsplejelovens § 604 udgaar.
115. I Retsplejelovens § 605 udgaar: »eller ............  dens Stadfæstelse*. Endvidere

udgaar: »paa Landet« og Paragraffen ud, og í Síedel for indsættes: »af Sys
selmanden, i Thorshavn aí Fogeden. efter at der 1 l'tse forud har fundet 
Opslag Sled paa KundgiirelsestaUen paa Auktionsstedet«.
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116. 1 Retsplejelovens § 606, sidslc Pkt., udgaar Ordene: »eller, for saa vidt ........
... Stadfæstelse«.

Til Paragraffen fojes: »D og skal Anke eller Kære imod Udpantningsforret
ninger og Kendelser foretagne eller afsajíte af Sysselmanden -ke lil Underrets
dommeren uden Erlæggelse af Gebyr inden en Frist af 1 Uger. De af Soren- 
skriveren (Dommeren) herefter trufne Afgorelser kan indbringes for hojere 
Rel efíer de i foregaaende Afsnit indeholdte Regler.«

117. I Retsplejelovens § 607, 2. Stk,, i Slutningen, udgaar Ordene: »eller, for 
saa vidt ............. Stadfæstelse«,

118. Retsplejelovens § 608 a affattes saaledes:
»Med Hensyn til Udpantning for Kommuneskatter, Kongs- og Mutrikuls- 

skntler, Lejeafgifter af Statens Fæstegod« og alle andre Afgifter lil det of
fentlige, som inddrives ved UdpanlnLn« hos Beboerne af el Sogn eller en 
Kommune, finder de i dette Kapitel fastsatte Regler Anvendelse med de 
Ændringer, som folger af den om saadan Udpantning gældende Særlovgiv
ning.«

119. I Retsplejelovens § 609, 2. Stk., ændres; »O . L. 5— 7— 8 og 9« til: »N, L. 
5—-7-—-8 og 9«.

120. I Retsplejelovens § 616, 2. Stk., udgaar 1. Pkl. og i Sledet for indfojes: 
»For at Arrestens Retsvirkning skal kunne gores gældende over for godtro
ende Trediemand, saaledes at de foretagne Retshandler laher Gyldighed, er 
det nodvendigt. at Tinglæsning af Arrestdekrelet har fundet Sted ved Skyld
nerens personlige Værneting eller, hvis Arresten er gjort i fast Ejendom, 
ved dennes Værneting.«

121. [ Retsplejelovens § 634, 1, Stk„ 1, Pkt.. ændres: »en Uge« lit: »1 Uger«.
122. ! Retsplejelovens § 645 ændres: » l- Uger« lil: »8 Uger«.
123. I Retsplejelovens § 651 tilfbjes efler »Skifteloven af 30. November 1874«: 

t> , jfr. Anordning Nr. 30 af 1 Januar 1876, hvorved den nævnte Lov sættes 
i Kraft paa Færoerne«.

121. Retsplejelovens § 660, 1. Stk., affattes saaledes:
»Behandlingen af Tvistigheder, der opstaar under Skiftebehandlingen, her

under Forligsmægling og Bevisforelse, íoregaar ved Skifteretten efter de for 
Underretssager foreskrevne Regler. Tvistigheder angaaende anmeldte Ford
ringer eller fremsatle Krav afgores ved Dom. der kan fuldbyrdes efter al
mindelige Regler. I andre Tilfælde træffer Skifteretten Afgorelse ved Ken
delse, i hvilken det kan paalægges den Part, der skonnes uden tilstrækkelig 
Grund at have givet Anledning lil eller unodig at have vídtlofliggjort Proce
duren, at udrede Sagsomkostninger til Modpar-len, saaledes nt Fuldbyrdelses- 
fristen med Hensyn hertil fastsættes i Kendelsen. Forelsen of Testaments
vidner og Arvelcgitinmlionsvidner íoregaar ved Skifteretten.«

125. 1 Retsplejelovens § 661, 1. Stk,, 1. Pkt., udgaar Ordene: »og  de ikke i Medfor 
af § 662, 1. Stk., er Genstand for Anke«.

I 1, Stk,, 2. Pkt.. ændres Ordet »anerkendes« til: »kærendes«.
126. I Retsplejeloven^ § 662, 1, Stk.. 2. Pkt., udgaar Ordene: »Anke eller«.

1 Paragraffens 2. Slk. ændres »4  Uger« til: »8 Uger«, og efter »Lov af 30. 
'November Í874 § 50« tilfojes: » ,  jfr . Anordning Nr. S0 af 14. Januar 1876«,

127. I Retsplejelovens § 663 tilíójes efter »og  7 5 «: » ,  ifr. Anordning Nr. 30 j f
1 1. Januar 1876«,

128. í Retsplejelovens § 667 tilfojes efler »Lov Nr. 30 af 20. Marts 1901«: f ,  jfr. 
Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902« og efter »Lov Nr, 68 af 12, April 1927«: 
» ,  jfr. Anordning Nr. 278 af 10. November 1927«.

129. Retsplejelovens § 672 affattes saaledes:
»Om Behandlingen af Tvisligheder, der opstaar under Boels Behandling, 

gælder Reglerne i § 660, 1. Stk,, 1.— 3. Pkt.«
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130. I Retsplejdo-vens § 673, 1. Stk., 1, Pkt., udgaar Ordene: »og  som ikke i 
Medfor aí denne Paragrafs 2. Slk, er Genstand for Anke*.

I Paragraffens 1. Slk., 2, Plet., tilfojes efter »Konkurslovens § tó, 2. Stk, t 
» , jfr. Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902 og Anordning Nr, 278 af 10. No 
vember 1927,«.

( Paragraffens 2. Stk., 2. Pkt., udgaar Ordene: »Anke eller ,
131. I Retsplejelovens § 67‘1 ændres: »4  Uger- til s *8 Uger«.
132. 1 Retsplejelovens § 679 tilfójes øfler »Konkurslov af 25, Marls 1872«: » , jfr. 

Anordning Nr. 72 aí 2. Maj 1902« og efter: »Skiftelov af 30. November 
1874«: » , jfr. Anordning ''ir, 30 af 14. Januar 1876*.

133. I Retsplejelovens § 687, L  Stk., ændres: »Landsretterne« til: »Underret«.
I Paragraffens sidste Slk, ændres Ordene »Landsrelsbehandling af« til: 

»Nævningers Medvirken bortfalder dog i«, hvorhos Ordene: »bortfalder dog« 
udgaar.

13-1- Retsplejelovens § 688 affattes saaledes:
»Ved Underretten, henholdsvis Soretten, behandles og paakendes i forste 

Instans uden Medvirken af Nævninger alle andre Straffesaser, for íaa vidt 
disse ikke henhorer under Syslernes Politiret,

Ved Syslerne? Politiret behandles i 1 -te Instans uden for Sydslromo Præ' 
stegæld de Sager, der ifolge særlig Lovbeslemmel e er henlagt under disse 
Retler.«

135. Retsplejelovens § 716, 1. op 2. Stk., affattes saaledes:
»Landfogden ■ Politimesteren) virker for Forfðlgning af aile Forbrydel 

ser, der ikke er henvist til Paatale af private.
Hvad der ved nærværende Lov er paalagt Statsadvokaten, paahviler for 

Færoernes Vedkommende, bortset fra Ankesagernes Behandling ved Lands
retten, Landfogeden (Politimesteren), som er direkte underordnet Rigsadvo
katen.«

136, Retsplejelovens § 720 affattes saaledes:
»I alle Sager, hvis ForfiMgning ikke er henvist til private (•§ 725), tilkom

mer det Landfogeden (Politimesteren) al pualale for den dðmtnende Ret. 
Sysselmanden rej=er dog Paatale i de Sager, som horer under Syslets Politi
ret.«

137t) I Retsplejelovens § 721 udgaar de 3 forste Linier: ^Politimesteren tilkom
mer . . . . .__  Paatale (Politisager)*, og i Sledet for sættes; »Efternævnte Sa
ger, hvori Tiltale rejses for Underretten, henholdsvis Sorelten, betegnes som 
Politisager*.

I Paragraffens 1ste Afsnit indfojes efter »r, Lov Nr. 145 ......... . 12. Marls
1918 § !■]■*: * , jfr. Anordning Nr. 185 af 1. April 1921, hvorved samme 
Lov udvides til at gælde for Færoerne;«,

I Paragraffens 1ste Afsnit indfojes yderligere efler * b b .« : »Lov af 28. 
Januar 1856 angaaende Brandvæsenet i Thorshavn paa Færoerne § 18, Ty
endelov for Færoerne af 16. Februar 1856 § 63. 1. Pkt.. Lov Nr. 36 af 29. 
Marts 1878 om Ligsyn paa Færoerne § 7, Slrandingslov for Færoerne Nr. 19 af
21. Marts 1899 § 19, Lov for Færoerne Nr. 36 af 28. Februar 1908 om 
Foranstaltninger mod =milíomme Sygdomme hos Husdyrene § 17, Lov for 
Færoerne Nr, 63 af 1. April 1909 om Vandledninger § 5, Lov for Færoerne 
Nr. 68 af L  April 1912 angaaende Sprængstoffer § 11, Lov Nr. 86 af 17. 
Marts 1922 om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse 
paa Færoerne § 36, Lov Nr. 90 af L  April 1925 for Færoerne om Forbud 
mod Fiskeri med Bund-læbevaad § 3 og Lov Nr. 115 aí 1. April 1928 for 
Færoerne om Forbud mod at drive Erhverv med berusende Drikke m. m. 
§ 8, jfr . Lov ISr. 98 af 27, Marls 1934«.

1) Jfr. Lov Nr. 196 .ií 15. M aj 1939,
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138. TU Retsplejelovens § 726, 4. Slk., fnjes: » , j f r .  § 12 c i Lov Nr. 55 af 13, 
April 1894 indeholdende Bestemmelser om Politiet pao Færoerne«.

139. Retsplejelovens § 733, 2. Pkt,, affattes saaledes:
»I paatrængende Tilfælde kan dog ogsaa en myndig og  uberygtet Person 

der ikke er antaget af Justitsministeren, beskikkes til Forsvarer.«
110. 1 Retsplejelovens § 735, 3. Stk., sættes Punktum efler »Instans«. Resten af 

Stykket udgaar.
1 11. Retsplejelovens § 793, 1. Pkt., affattes saaledes:

»Til Bt fore Tilsyn med Varelægtsfungers Behandling og Forholdene i 
Varetægtsfængsler udvælger Lugtinget efter Forholdstal lo Medlemmer af sin 
Midte for 1 Aar ad Gangen*.

112. I Retsplejelovens § 795, 1. Stk., asndres: »Tinglysning« til: »Tinglæsning og 
ved Bekendtgórelse i Aviserne«.

143. I Retsplejelovens § 796, 1. Stk., Nr. 2, indfiijes efler »11. September 1839«: 
» ,  jfr. Reskript af 11. November 1816,«.

I I I .  I Retsplejelovens § 877, 2. Slk., 1), ændres: »O . L. 1— 2— 1« til: »N. L. 1 
2— 1«.

115. Til Retsplejelovens § 910 Fojes som nyt Slk.:
»Domme i Nævningesager paaankes direkte til Hbjesteret efter de i nær

værende Kapitel givne Regler med de fornodne Lempelser. Andre Domme, 
afsagte af Underretlen, paaankes til Landsrel efter Reglerne i Kapitel 83«.

116. I Retsplejelovens § 917 ændres: »11  Dage« til: »I  Uger«.
117. I Retsplejelovens § 9'18 ændres: »II- Dage« til: »!■ Uger«.
1481) I Retsplejelovens § 962 ændres: »14  Dage« til: »8 Uger«.

Som nye Stykker indfojes:
»Domme aísugte af en af Syslernes Poliuiretter kan af Tiltalte eller Land

fogeden (Politimesteren) inden 4 Uger efter Dommens Afsigelse, eventuelt 
Forkyndelse for Tiltalte, paaankes til Færoernes Overpolitirel, der bestuar 
af Sorenskriveren (Dommeren) som Formand og to i færoske Bygdeforhold 
og lignende Forhold kyndige Mænd, som beskikkes uf Lagtinget for I Aar ad 
Gangen. Lagtinget beskikker tillige 2 Suppleanter.

Overpolitiretlens Domme i disse Sager kan kun paaankes med Justitsmini
sterens Tilladelse. Bestemmelsen i 2. Slk., sidsle Punklum, finder tilsvarende 
Anvendelse. Saafremt der meddeles Tilladelse til Anke, sker denne efter de 
almindelige for Underretsdommere i Politisager gældende Regler.«

149. I Retsplejelovens § 963, Jilra b, ændres: »14  Dage« ti!: »8 Uger«.
150. TO Retsplejelovens § 968 fojes som nyt Stykke:

»Kære finder i Overensstemmelse med Reglerne i § 9 10 Sted til Hðjesterel 
eller lil Landsret efter de i nærværende Kapitel indeholdte Regler med de 
fornodne Lempelser.«

151. 1 Retsplejelovens § 991, 5. Stk., indfojes efler: »af 14. April 1932«: » , j f r .  
Lov for Færíierne Nr. 73 af 19. Marts 1930 om Molorkoretojer § 29«.

152. I Retsplejelovens § 992, 1. Stk., indfojes efter: »af 14. April 1932«: > . j f r .  
Lo\ for Færíierne Nr. 73 af 19. Marls 1930 om Molorkoretojer § 29«,

153. Til Retsplejelovens § 1036, 2. Stk., fiijes: » , jfr. Lov for Færoerne om Udpant
ning m. m. af 30. Marts 1891 § 16«.

154. Denne Lov træder i Kraft 1. Oktober 1935. Fra samme Dato ophæves Lov 
Nr, 16-1 af I. Juni 1921-, hvorved Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens 
Pleje med dertil horende Tillægslove udvides til at gælde for Færoerne. Dog 
vedbliver Lov Nr. 93 af 11. April 1916 om Udgiílerne i SlrafferetspJejen og 
midlertidig Lov Nr. 95 af 11, April 1916 om offentlige Auktioner, der ikke 
er Tvangsauktioner, at være gældende for Færoerne.

’ ) Jfr, Lov Nr. 1%  af 15. M oj 1939.
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11. Maj Lov Nr. 177 for Færoerne om Ændringer i Lov Nr. 124 af 28. 
Marls 1923 om FÆRØERNES LAGTING. (Se Rek. Nr. 249 af 2 4  Juni 1939 af 
Lov om Færoernes Lagting).

11. Maj Lo\ Nr, 1 8 1 íor Færoerne om AFLØSN IIS G AF DE TIL JORDE 
GODSET KNYTTEDE RETTIGHEDER VED FANGST AF GRINDEHVALER,

1 Alle til Jordegodset, paa Færoerne knyttede Reltigheder til Jordelnal af Grind 
bortfalder fra 1. Januar 1937 at regne.

2 Der nedsættes en Aflósmngskoinmissíon bestaaende af Dommeren som For 
mand og 2 af Lagtingel udpegede Medlemmer. For di- e vælges 2 Suppleanter.

Denne Kommission skal for hver Vaag udregne for Tidsrummet 1. Januar 1881 
lil 31. December 1933, hvor mange Skínd Grind aarlig gennemsnitlig er tilfaldet 
Jordegodset, og  hvad Gennemsnitsprisen pr. Skind har været ved de afholdte 
offentlige Grindeauklioner paa Færoerne i nævnle Tidsrum. Kommissionen skal 
være berettiget til at kræve sig meddelt de nodvendige Oplysninger fra offentlige 
Myndigheder, herunder Kommunalbestyrelserne.

Den gennemsnitlige aarlige Værdi af Jordehvalen íor hver Vaag udfinde?, der- 
paa ved at multiplicere det ovennævnte aarlige gennemsnitlige Skíndanlal med den 
gennemsnitlige ovenomhandlede aarlige Pris pr. Skind.

Aflosning&summen for hver Vaag bliver derefter udregnet til en Kapital sva 
rende til den gennemsnitlige aarlige Jordehvalsværdi for Vaagen, taget 25 Gange.

3 Kommissionen opstiller derefter inden 1. Oktober 1936 Liste over Fordeling af 
Aflosningssummen mellem Ejerne og Besidderne af Jordegodset for hver Vane.

Disse Lister tilsendes vedkommende Sysselmand.
4 Sysselmanden skal derpaa tilsende vedkommende Kommunalbestyrelse For 

dølingslisten íor den eller de Vaage, som ligger i Kommunen, og Listerne skal frem
lægges lil Eftersyn i Tiden fra 1. til 30. November 1936 paa et bekvemt Sted, 
hvorom Formanden skal udstede Bekendtgorelse paa sædvanlig Maade.

Indsigelser mod Udregningen og Fordelingen maa fremsættes inden 1. Decem
ber 1936 skriftligt og motiveret over for Sysselmanden. Denne videresender disse 
med sine Udtalelser til Aflosningskommissionen. der træffer endelig Afgíirelse in
den 28. Februar 1937. .

5 Odelsejerne faar derefter af Jordehvalíonden tilsendt deres Tilgodehavende i 
Overensstemmelse med Aflasningskommissionens endelige Afgorelse i Sagen. De 
Statens Fæslegods tilfaldende Bolób indbetales i Færoerne* Jordebogskasse eller 
i den færd?ke Jordfond, for saa vids en saadan eventuelt maatte blive oprettet 
ved Lov, medens Fæsterne paa Aflosningsliden og disses Enker nyder t pCt. A f
kortning aarlig af det Fæstegodset tilfaldende Belob i Fæsteafgiften for deres Be 
siddelsestid. De det beneficerede Gods tilfaldende Andele udbetales mod Kvitte
ring af Færo Amt o<f Provsti til Anbringelse efter de for Salg af beneficeret Gods 
gældende íegler, De Andele, der tilfalder Jorder, der som Embeds^aarde er hen
lagt til verdslige Embed^mænd, indbetales i Færdernes Jordebojiskasse.

For Fæslegod«ets, det beneficerede Gods’ :-, og de verdslige Embedígaardes Ved 
kommende skal Jordehvalfondens Kasserer være berettiget til at udstede !■ pCl. 
rentebærende Obligationer, hvoraf 15  udtrækkes aarlig, h\ert folgende Aar. Lig
nende Obligationer skal ogsaa kunne udstedes for Odelsgodsel i det Omfang, som 
er fornodent,

6 Udgifterne ved Afliisnini'skommi.-'-ionens Arbejde afholdes af Jordehvalfon- 
den. Forskud kan ydes.

Kommissionens Medlemmer erholder samme Vederlag ;om Medlemmer af Over- 
udskiflnin gskommi ssionen.

Kommissionen er kun beslutningsdygtig, naar alle 3 Medlemmer er lil Stede, For 
Forretningsgangen anvendes de for Oierudskiftninpkom m iiiionens Forretningsgang
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gældende Regler med de efler Aflo*nÍng>kommii5Íoncns Skon fornodne Lempel
ser.

1 Naar Aflosningen er gennemfort, indgaar Resien af Fondene Midler ti! Lagtin
gets okonomiske Fond. Et eventuelt Under.-kud ved Aflosningen bæres af okonortmk 
Fond.

11. Maj Lov Nr, 190 om Tilskud fra Staten og Skolefondene til UNGDOMS
SKOLER OG AFTENSKOLER.

G Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere Regler lil 
Gennemforehe nf denne Lov og til efter Forhandling med Færoernes Lagting at 
fastsætte, paa hvilken Maade nærværende Lo\ kan gennemfbres paa Færoerne. 
(Jfr. Bek. Nr. 221. 22. Juli 1935).

11. Maj - Lov Nr, 192 om Æ ndring i Lov for Færoerne om KIRKERNES STY
RELSE m. v. (Indfojet i Loven af 1921).

20. Maj —  Bek, Nr. 195 om Æ ndringer i det af Justitsministeriet under 11. Juni 
1909 sidíærdigede REGLEMENT FOR GRINDEFANGSTEN paa Færoerne. iSe 
Reglementet optrykt ved Kundg. Nr. 23 af 1. Juni 19101.

29. Maj Bek. Nr. 202 om Indretning m. v. aí den i Sblovens § 35 ommeldle 
SKJRSDAGBOG OG MASK1NDAGB0G.

5 Forinden en Skibsdagbog eller en Maskindagbog tages i Brug, skal den autori
seres og forsynes med Segl paa det Sted, hvorfra Rejsen begynder paa Fær
oerne foretages Autorisationen i Thorshavn af Politime.'teren og udenfor denne 
Ry af vedkommende Sysselmand eller Sognefoged.

24. Juni Bek. Nr. 209 for Færoerne om de Lægerne paahvilende OPTEGNEL
SER OG INDBERETNINGER ANC. FØDSLER, ved Inilke de har ydet Fodscls- 
hjælp uden Medvirken af Jordemoder.

I Henhold til § 11, 2, Slk., i Anordning ío r  Færoerne Nr. 35 af 26. Februar 
1935 om Udovelse af Lægegerning fastsættes herved folgende Regler, der vil være 
at iagttage i de Tilfælde, hvor en Læge yder Fodselshjælp ved en Fbdsel, ved hvil- 
ken ingen Jordemoder medvirker.

1 En Læge, der har ydet Fodselalijælp ved en Fbdsel, ved hvilken ingen Jorde
moder har medvirket, skal fore nojagtige Optegnelser over Fódslen nfed Oplys
ning om Moderens ifulde Navn, Alder, fasle Bopæl Dg Stedet, hvor Fodslen er 
íoregaaet, A f Optegnelserne skal endvidere fremgaa, om Moderen er gift, ugift, 
separeret eller fraskilt, hvor mange tidligere Svangerskaber (Aborter med
regnede), hun har gennemgaael, om der bar været alvorlige Sygdomme (f. Eks. 
Nyrebelændelse, Tuberkulose) under Svungerskubel, Oplysning angaaende Fosler- 
sLíllingen, om Ktinsthjæip (derunder Piluitrinindsprojtnmg) er anvendt, Barrets 
Fbdselsaur og -dug samt Klokkesiet for Fodslen, Barnets Kbn, om det skbnnedes 
fuldbaarent, eventudl hvor meget for tidligt fadt, Barnets Vægt og Længde, om 
dets Hud er Tod, om Neglene paa Fingrene er blode og uden tfri Rand, om Lem
merne er magre og spinkle, om Ansiglei er rynkel, for Drenges vedkommende, om 
Testiklerne mangler i Pungen, og for Piger, om Vandlæberne rager frem mellem 
Skamlæberne, om Barnet var levendefódt, d. v. s. har givet Livstegn fra sig efter 
Fodslen, eller dbdfodt, d, v. s. kommet lil Verden efter 28. Svangerskabsuge uden 
at have givet Livstegn fra sig efter Fodsclen, om der er hvide Infarkler (faa eller 
munge) iModerkagen eller andre Uregelmæssigheder ved Efterbyrden, og om Fodslen 
eventuelt var fuldendt for Lægens Anícomst.

Disse Optegnelser skal Lægen enten slraks indfbre i en særlig Bog, jfr. I. Stk.,
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eller, saafremt han ikke forer en saadan, straks skriftlig tilstille en stedlig Jorde
moder med Anmodning om. at hun vii indfore dem t sin Protokol.

Hvis Lægen henytter denne sidste Fremgnngsmaade, hur Jordemoderen Krav 
pna en GodtgiiTetse af 2 Kr. for hver Fodsel, der onskes indfort, hvilket Gebyr 
vedkommende Læge maa fremsende samtidig med Anmodningen til hende.

Forsaavidt Lægen maatte foretrække at fiire en særlig Bog fremfor at sende 
sine Optegnelser til en Jordemoder, pnahviler der ham samme Forpligtelse som 
Jordemoderen lil efter Begæring at forevise Bogen for vedkommende Embedsla>ge, 
lil hvem den skal afleveres, naar den er udskrevet, eller naar Lægen forlader Em
bedslægekredsen. Naar det forlunges af nogen, der har rellig Interesse deri, skal 
Lægen give en nojaglig Udskrift uf de i Bogen indeholdte Optegnelser om det 
Barn eller de Born, hvorom der forlanges Oplysning. For en saadan Udskrift er 
han iberelLiget til uf Rekvirenten af Attesten at kræve el Geb)r af 1 Kr, for hver 
Fodsel,

2 Lægen skal giire Anmeldelse til vedkommende Sognepræst eller til Præsten 
for den anerkendte Menighed udenfor Folkekirken, til hvilken den fodende horer, om 
ethvert levende fodt Barns Fodsel, ved hvilken Lægen har ydet Fodselshjælp uden 
en Jordemoders Medvirken, selv om Barnet er fodt saa meget for Tiden, at det 
ikke anses for levedygtigt (levendefodt A bort), Til Anmeldelsen benyttes en dertil 
særiig aiiordnet Blanket, som faas udleveret hos Embedslægen.

Ðen udfyldte Blanket leveres ti) vedkommende Præst inden en Uge efter Fiidsien. 
Den kan enten afleveres personligt eller ved paalideligt Bud eller sendes med Po
sten, stilet til vedkommende Tjenestemand (Sognepræsten for N. N. Paslornt, Præ
sten ved N. N. Kirke. Personnavn anvendes ikke ) ;  i sidstnævnte Tilfælde 
anvendes den derlil bestemte, paa lukket Brevkort trykte Blanket, som fans udle
veret hos Embedslægen.

3 Lægen skal endvidere, naar han hur ydet Fodselshjælp ved en Fodscl, ved 
hvilken ingen Jordemoder har medvirket, slroks efler Fiidsien meddele Forældrene 
(den ugifte M oder), at det ogsaa er deres Pligl at anmelde Barnets Fiidsel for 
vedkommende Kirkebetjent i Thorshavn inden 2 Dage og paa Landet inden 8 
Dage efter Fodslen. Er Forældrene gift, bor Lægen henstille lil dem at forevise 
deres Vielsesattest for Kirkebetjenten samtidig med, al de anmelder Fodslen.

4 Overtrædelser af denne Bekendtgorelse straffes i Henhold til § 22 i Anord
ning for Færoerne af 26, Februar 1935 om Udovelse af Lægegerning med Bo
der.

5 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft straks.

31, Juli —  Æ ndring i Reglement af 19. Juni 1933 for ORDENS OVERHOL
DELSE I THANCJSVAAC HAVN. (Indfojet i 1933).

23. Sept. —  An. Nr. 260 om Gennemfore^e af Lov for Færoerne Nr, 171 af 11. 
Maj 1935 om KETTENS PLEJE.

1 I Medfor af § 723. 1, Stk, Nr. 3, i Lov Nr. 90 af 11, April 1916 om Rettens 
Pleje, saaledes som den er affattet ved Bek. \r. 250 af 1. Okt. 1932, jfr. Lov 
for Færoerne Nr. 174 af 11. Maj 1935 om Rettens Pleje fastsætte; herved fol
gende:

Landfogden (Politimesteren) bemyndiges til —  naar ikke særlige Omstændig
heder gór sig gældende •—  uden Forelæggelse for Rigsadvokaten at undlade Paa
tale eller f-amLykke i, at en Sag afgores med en Statskassen tilfaldende Bode eller 
Betaling uf Erstatning, forsaavidt Sagen drejer sig om en af fiilgende Forbrydel
ser:
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1) Vold og Fornærmelse niod Politiet og andre offentlige Bcstillingsmænd, hvor 
der ikke foreligger Skade af Betydning (Straffelovens §§ 119 og 121).

2) Overtrædelse of Straffelovens § 158, Stk. 3, naar de i § 84, Nr. 3, omhand
lede særlige Omstændigheder foreligger.

3) Overtrædelse af Straffelovens § 163.
1) Urigtig Anmeldelse til Øvrigheden (Straffelovens § 165, 1. Led).
5) Overtrædelse aí Straffelovens § 17 ), for saa vidt angaar Misbrug af Legitimn- 

tionspapirer,
6) Overtrædelse af SLraffelovens § 232 i mindre grove Tilfælde.
7) Vold, .hvor ingen betydelig Skade er sket.
8) Overtrædelse af Straffelovens § 253.
9 ) Berigelsesforbrydelser, íor saa vidL Forholdel falder ind under Straffelovens 

§ 287.
10) Overtrædelse af Straffelo%ens § 291, Stk. 1, § 298, Nr. 1 og 2, og S 299, for 

saa -vidt den Forurettede deri samlykker, eller nogen af de i Straffelovens § 8 I, 
Nr. 1 7, omhandlede særlige Omstændigheder foreligger.

11) Overtrædelse af Lov om Værnepligt Nr, 123 af 8, Juni 1912 § 28 under 
Forudsætning ttf, at vedkommende Udskrivningschef samtykker deri.

2 Justitsministeriets Anordninger Nr. 131 og 132 af 3. Marts 1919 om Bogforing 
hos Underretsdommere og Politimestre udenfor Kiibenhavn, jfr. An. Nr. 227 
af 27. Juli 1934, anvendes paa Færoerne, dog al det indlil videre har sit Fonbli- 
vende ved de hidtil fulgte Regler om Sorenskriverens (Dommerens) Fiirelse af 
Overíormynderihovedbogen og om Bogforing af Arveafgiflen.

3 I Medfor af § 187, jfr. § 205, i Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens 
Pleje, saaledes som den er affattet ved Bek. Nr, 250 af 1. Okt. 1932, jfr. Lov for 
Færoerne Nr. 171 af 11. Maj 1935 om Rettens Pleje, foreskrives herved folgende 
Form for den hbjtidetige Forsikring, som Vidner og Syns- og Skonsmænd under 
de i Retsplejelovens § 187, jfr. § 205, nærmere angivne Omstændigheder afgiver
i Stedet for Ed:

»A l jeg under den af mig inden Relten afgivne Forklaring har lati den fulde 
Sandhed og intet íorliet, det forsikrer jeg herved paa Æ re og Samvittighed.«

Denne Anordning iræder i Kraft 1. Okt. 1935.

23, Sept. An. Nr, 261 om Gennemforelse af Lov for Færoerne Nr. 171 af 11, 
Maj 1935 om RETTENS PLEJE.

I Medfor af §§ 19, 26, 33 o-g 1000, 3. Stk, i Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om 
Rettens Pleje, saaledes som den er affalleL ved Bek, Nr. 250 af 1. Okl. 1932, j f r .  
Lov for Færoerne Nr. 171 af 11. Maj 1935 orn Hetlens Pleje, fastsættes herved 
fo lg e n d e :

1 Hovedtingsledet for Færiíerne er i ThorsJiavn. Hertil henhtirer samtlige Sysler 
undtagen Sudero Syssel.

Bitingstedet er i Tveraa. Hertil henhorer Sudero Syssel.
2 Ordentlige Retsmoder til Domssagers Behandling afholdes Kl. 10 Formiddag 

paa Hovedtingsledet i Thorshavn den fiirste og tredie Tirsdag i liver Maaned, dog 
ikke den forste Tirsdag i Januar Maaned, og ikke i Juni Maaned.

Paa Bitingstedet i Tveraa afholdes saadanne Retsmoder 6 Gange aarlig med 
el Mellemrum of ikke under 1 og ikke over 3 Maaneder og saaledes, at der i Inert 
Fjerdingaar afholdes mindst ei ordentligt Hetsmode. Soren=kriveren (Dommeren) 
kundgiir i betimelig Tid, hvornaar Retsmoderne i Tveraa skal finde Sled.

3 Ved Relten skal fores folgende Boger:
Retsbogen, indeholdende en Fremstilling af, hvad der er foregaaet i Hellen og 

besluttet a f denne —  forsaavidi angaar Domme og egentlige Kendelser, dog kun 
en Bemærkning om deres Afsigelse, jfr. Retsplejelovens §§ 34 og 35.
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Dombogen, hvori Domme og egentlige Kendelser indfores fuldstændigt, jfr. Rets
plejelovens § 35, 5. Slykke.

Bogen, hvori oplages Udsagn af Vidner m. jl, vinder Domsforhandling i Nævninge
sager, jfr . lleLsplejelovens § 876, Stemmegivningsbogen, jfr . Retsplejelovens § 214,
1. Stykke, til Brug j de Tilfælde, hvor Retten fungerer som Soret, eventuelt Han
delsret, eller som Overpoliliret.

Der vil herhos være al íore særlige Skifteboger, i hvilke ogsaa Skiftekendelser 
og forsaavidt de ikke af Retten opbevares som Bilag tíl Skiftesagerne og indbin
des regn?kahsaarsvis Repartitioner indfores fuídstouidígt, samt en særlig Foged
bog, jfr. Retsplejelovens § 525 og Auklioitsbog, jfr. Retsplejelovens § 588, sammen
holdt med S 525, i hvilke Boger ogsaa henholdsvis Foged- og Auktionskendelser 
indfores fuldstændigt, jfr. Retsplejelovens §§ 527 og 590-

For Sysselmændene vi! der yderligere være at fore en Bog til Brug under de 
ved disse foretagne Foged- og AuktionsJorretninger, jfr . Retsplejelovens §§ -180, 
525 og 602, 2. Stykke og Lov af 11. Maj 1935, Punkt 80 m. fl.

Sysselmændene skal, naar de fungerer som Politirelsdommere eller Formænd for 
Soretten, jfr. Lov af 11. Maj 1935, Pkl. 5, fore en Reis- og Dombog, indeholdende 
det samme som ovenfor fastsat for Retsbogen og Dombogen ved Retten. Dog be
nyttes Rets* og Dombogen af Sysselmændene ogsaa som Stemmegivningsbog i Só- 
sager.

De Boger, som efter ovenstaaende skal fores, autoriseres af Sorenskriveren (Dom 
meren), jfr . Retsplejelovens § 33, 2. Stykke. Bogerne skal autoriseres til Brug 
for hele vedkommende Landomraade og lil Optagelse af Beretning om alle ved
kommende Retshandlinger indenfor dette.

Bogerne skal pagineres, gennemdrages og forsynes med Segl. og der skal i Au
torisationen oplages en Bemærkning herom.

Bogerne skal .fores i saa mange Eksemplarer, som del til enh\er Tid anses for
noden!. Der vil intet være til Hinder for at anvende forskellige Eksemplarer af Ba
gerne ved Rettens forskellige Tingsteder, saa lidt som ío r  at benytte Forskellige 
Eksemplarer af Bogerne lil Optagelse af Beretning angaaende de forskt^lige Arter 
af Retshandlinger, saaledes, at f. Eks. nogle Eksemplarer anvendes under Sager
nes Forberedelse (Forundersogelse), andre onder Domsforhandlingen, nogle til 
Brug under den borgerlige Retspleje og andre til Brug under Straffereísplejen.

Med Hensyn lil Overformynderivæsenet har del indtil videre sit Forblivende ved 
de hidtil gældende Regler.

4 Kgl. Anordning aí 11. Marls 1922 om Nævningers Adgang lil at indstille til 
Benaadning bringes til Anvendelse paa Færiierne, saaledes al Skriftstykkel angaaende 
Benaadning af Sorenskriveren (Dommeren) gennem Amtel indsendes til Justits
ministeren.

Denne Anordning træder i Kraft deu 1. Oktober 19H5.

23. Sept. - Vejledning Nr. 262 lil Anvendelse af Reglerne i Lov ío r  Færoerne 
om RETTENS PLEJE af 11. Maj 1935 ang. VALG TIL NÆVNINGE-GRUND
LISTEN for Færoerne.

1 Folge Lov for Færoerne Nr 174 aí 11. Maj 1935 om Rettens Pleje skal der 
medvirke Nævninger ved Rettens Paudommelse af forskellige Straffesager. Angaaende 
Valg af disse Nævninger gælder folgende Regler:

Nwvningekreds og Grundliste. Færoerne danner en særlig Nævningekreds. For 
hvert Aar regnet fra 1. Februar til 31. januar ( Nævningeaaret), udvælges for Næv
ningekredsen el Antal Personer, der udgor Nævningekredsens Grundliste, og  blandt 
hvilke Nævningekredsens Aarsliste og Nævningerne for det enkelte Ting og den 
enkelte Sag udtages ved Lodtrækning. Ingen kan kaldes lil Nævning, som ikke er 
optaget paa Grundlisten.

Grundliste-Udvalg. Valg til Grundlisten forepaar paa Færiierne indenfor hvert
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Syssel. Valgene lil Grundlisten foreloges af Udvalg paa 5 lil vedkommende Syssels 
Folketingsvælgcre horende Mænd etler Kvinder. Udvalgene, der dannes ío r  4 Aar 
ad Gangen, beMaar af 1 af Præsidenten for Østre Landsret udnævnt Medlem som 
Formand, 1 af Sorenskriveren (Dommeren) udnævnt Medlem og 3 af Lagtinget 
ved Forholdstalsvalg valgte Medlemmer. De saaledes udnævnte og valgte er plig
tige al overtage Hvervet. Der vi) tilgua Udvalgenes Formænd Meddelelse om, hvem 
der iovrigt er udnævnte og valgte til Medlemmer.

f alg til Grundlisten. Valgene lil Crundlisten foretages hvert Aar, og  maa for at 
kunne være tilendebragt i behorig Tid ‘foregaa i den sidsle Halvdel af November 
Maaned, Valgene foretages af de ovenfor nævnte Udvalg i lukkede Moder, som be- 
mmmes af Udvalgenes Formænd. Saafremt der ikke i det forste Mode opnuas Enig
bed mellem Udvalgets Medlemmer om Valget af del fornodne Anlal Personer, af
holdes en senere Dag et nyt M ode, hvor ethvert Medlem da kan forlange, al Udvæl
gelsen foregaar saaledes, at elhvert Medlem udvælger el lige stort Antal, hvorefter 
et eventuelt overskydende Antal udlages efler Reglerne for Forholdstalsvalg. Skal 
der saaledes vælges 5 Personer lil Grundlisten, kan hver af Udvalgets Medlemmer 
forlunge al vælge een. Medlemmerne af Udvalget skal under Ansvar efler Straffe
lovens § 152 iagttage Tavshed om, hvad der foregaar i de lukkede Moder. Med
delelser om, hvem der har bragt de enkelte paa Grundlisten opforte Personer i 
Forslag eller afgivet Stemme for dem, maa ikke optages i Pressen eller paa an
den Maade ske offentlig. Overtrædelse heraf straffes med Boder fru 100 Kr.

Valgene lil Grundlisten forelages blandt de Mænd og Kvinder, som er optorl pna 
vedkommende Syssels Folketingsvalglhler for det folgende Aar, og som ikke paa 
Grund af legemlige Mangler, saasom Blindhed, Díivlied eller Stumhed, eller utilstræk
keligt Kendskab til del danske eller til del færoske Sprog er ude af Stand lil al 
fyldestgiire en Nævnings Pligler. Til Oplagelse paa Grundlisten hiir udvælges P er
soner, der maa anses for særlig egnede og værdige til Nævningehvervct. Udvalget 
er berettiget til at faa udlaant Sysselels Folketingsvalglister til Benyllelse ved Valg 
til Grundlisten.

Udvalget vælger 1 Person til Optagelse paa Grundlisten for hvert fulde Antal 
af 100 Indbyggere i Sysselet og 1 Suppleant for hvert fulde Anlal af 200 Indbyg
gere, regnet efter den sidsl afholdte almindelige Folketælling, dog i alle Tilfælde 
mindst 5 samt 2 Suppleanter.

Saafremt der ikke er Enighed mellem Udvalgenes Medlemmer om, i hvilken 
Rækkefolge Suppleanterne skal optages paa Lislen, og dette ikke iovrigt fiilger 
af Udvælgelsesmaaden, beslemmes Rækkefolgen ved Lodtraikning.

Udelukkede fra Valg til Grundlislen er: Ministre, Departementschefer saml lige
stillede Embedsmand i Centraladministrationen, Medlemmer af Hójesteret saml 
Dommere i Landsretterne og I nderretterne. Præsident og Vicepræsident i So- 
og Handelsretlen. offenlli«e Anklagere, Overovrigheder (AmtmændL Politiets og 
Fængselsvæsenets Tjenei-temænd, Folkekirkens og de anerkendte Trossamfunds 
Gejstlige.

Folgende Personer kan bega:re sig fritagnc for Valg: l l  Rigsdogsmænd og Rigs
dagens Tjeneslemænd, medens Rigsdagen er samlet, 2) Tjenestegorende Militær
personer, 3) Told- og Postvæsenets Tjeneslemænd, fuste Brandfolk, saavel som de 
ved Jernhaner og Telegrafer samt Telefoner unsatle Personer, 1) Læger, som ikke 
holder Hjælpelæge, og Fiidselshjæipersker, 5) Apotekere, der driver deres Næ
ring uden Hjælp af en farmaceutirk Kandidul, 6) Lodser, 7) eksaminerede Kedel
passere ved de del offentlige Tilsyn underkastede Dampkedler, 8) de, som inden 
Nævningeaarels Begyndelse, det vil sige inden den 1. Februar, fylder 65 Aar,
9) de, som paa Grund af deres Helbredstilstand eller Erhvervs- eller Familieforhold 
ikke uden Fare for deres Velfærd kun opfylde Nævningeplig-ten, 10) de, som har 
fæstet Bopæl i en anden Næ\ningekreds, 11) Medlemmer af So- og Handelsretten 
i Kobenhavn, 12) Overvragere og Vragerkonlrollorer.
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Fortegnelse over de til Grundlisten valgte skal fremlægges til almindeligt Efter
syn fra den 1. lil den 12. December, begge Dage medregnet, paa samme Steder 
som de i Lovgivningen om Folketingsvalg paa Færoerne omhandlede Valglister 
fremlægges. Denne Fremlæggelse kan ske i Afskrifter, hvis Rigtighed er bekræf
tet af Udvalgets Formand, Tid og Sted for Fremlæggelsen bekendtgores med mindst
8 Dages Varsel paa den for offentlige Kundgðrelser paa vedkommende Sled bruge
lige Maade. Endvidere skal Udvalget lil enhver paa Fortegnelsen optugen sende 
skriftlig Meddelelse angaaende Oplageisen.

Indsigelser mod Grundlisten. Indsigelser mod Listen eller Begæringer om Frita
gelse for Nævningehvervel skal fremsælles skriftlig íor Udvalget under Angivelse 
af Grunden, hvorpaa de slotles, inden 3 Dage fra Udliibet af den Tid, i hvilken Li
sten ligger frem m e, dog skal Grunde, som efler ovenstaaende udelukker fra Op
tagelse paa Grundlisten, men som maalle sære blevet upaaagtede eller forst er 
opstaaet efler Frislens Udlob, lages i Betragtning uden Hensyn til Fristen, saalænge 
Listen ikke er endelig berigLiget. Endvidere er Krav paa Fritagelse af Grunde, som 
forst er opstaaede efter Fristens Udlob, ikke afskaarel.

Indsigelser kan jremsættes af enhver, som anser sig uden Foje optaget paa Listen, 
eller som efter ovenstaaende mener at have Krav paa Fritagelse, saavel som af 
enhver til Folkelingel valgbar Beboer af Syslet, som formener al nogen uberet
tiget er oplaget pau Listen.

De fremkomne Indsigelser paakendes af Udvalgel í et Mode, som afholdes i Lo
bet af de paafolgende l f  Duge. Til dette Mode tilsiges med 3 Dages Varsel saavel 
de, som har fremfort Anker som de, mod hvem Indsigelse er gjort; en Genpart 
af den mod de sidstnævnte rettede Skrivelser skal leveres samtidig med Tilsigelsen. 
Efter de af Parterne fremlagte Dokumenler og de fremstillede Vidners Forklaringer 
afgores de opstaaede Sporgsmaal ved Udvalgets Kendelse og skriftligt Svar til
stilles Klagerne.

Naar nogen af de paa Listen opforte udskydes ved Udvalgenes Afgorelse, lræder 
den pau Listen forst opforte Suppleant i den udelukkedes Sled, uden al der i den 
Anledning skal foretages Valg af en ny Suppleant.

Udvalgets Kendelse kan af den, hvem den gaar imod, indankes til det Udvalg, 
som nedsættes i Naivningekredsen for 3 Aar ad Gangen i Anledning af Aurslistens 
Dannelse ( Aarsliste-Udvalget), og som forestaas af en af Kongen beskikket For
mand, angaaende hvis Udnævnelse der sker Bekendlgorelse, Den, som vil paaanke 
en Kendelse, skal inden 3 Dage efter Kendelsens Afsigelse give .Meddelelse herom 
til Grundlisle-Udvalget, som derefter ufortíivel vil have at indsende Afskrift af 
vedkommende Kendelse med fornodne Oplysninger til Aarslisle-Udvalgeis For
mand.

Indsendelse af Grundlisten. Den efter Afgorelsen af fremsendte Indsigelser be
rigtigede Liste underskrives af Grundliste-Udvalgets Formand og indsendes af ham 
inden 1. Januar til Formanden for Aarsliste-Udvalget. Efter Listens endelige Be
rigtigelse, kan der ikke ske nogen Æ ndring uf den uden ifolge Aarslíste-Udvalgets 
Afgorelse. Dersom hidtil upaaagtede eller senere opstaaede Grunde, som udelukker 
nogen pau Grundlisten opfort Person fra ISævningehvervel, efter Listens endelige 
Berigtigelse maatte komme til Grundliste-Udvalgets Kundskab, skal derom enlen \ed 
Indsendelsen af Lislen, eller senere saa snart ske kan, gtires Meddelelse, led
saget af fornodne Oplysninger, lil Formanden for Aarsliste-Udvalget, saafreml der 
enlen endnu ikke har fundet Lodtrækning til denne Liste Sted, hvilkel skal være 
foreguaet inden 15. Januar, eller den paagældende ved Lodtrækningen er blevet 
oplagel pua Listen. Herom skal Grundliste-Udvalget sumtidig underrette den, om 
hvis Udelukkelse der er Tale.

Slutbemærkninger, Grundlisle-Udvalget vil have at fore en Forhandlingsbog, i 
hvilken indfiires en kort Berelning om Valget og om Udvalgets Afgorelse af frem
satte Indsigelser og Begæringer, og som forsynes med Udvalgets Underskrift.
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Udvalgets Medlemmer er berettigede ti! Befordringsgodtgørelse efler Regning, 
dog saufremt Fartoj bestemt til Personbefordring eller Ruteautomobil kan anven
des, ikke udover den for saadan Befordring gældende Takst, og iovrigt ikke udover 
30 Øre pr. lobende km.

Udvalgel vil kunne faa de hertil medgaaede Udgtjter saml Udgifter til Anskaf
felse a f Forhandlingsbog, Papir, Porto og lil Bekendtgo rebe af Grundlisterne re 
funderede uf Statskassen, naar dokumenteret Opgorelse snarest muligt efter den 1. 
Januar indsendes til Aarsliste-Udvalgets Formand. Andre Udgifter, herunder Ud
gifter til Leje af Lokale i Anledning af Valg til Grundlislen, vil ikke kunne faas 
refunderede.

Forsóinmclse ved Listernes Tilvejebringelse eller Indsendelse eller med nogen an
den af de Grundliste-t dvalget efter ovenslaaende paahvilende Forretninger kan paa- 
drage Tvangsbøder og Strafansvar.

Denne Vejledning Iræder i Stedet for den af Justitsministeriet udarbejdede V ej
ledning af 3. Juli 1924,

27. Sept. —  Æ ndring i Vedtægt for BYEN THORSHAVNS KOMMUNALE STY
RELSE. (Indfojet i Vedtægten af 9. Dec. 1921).

7. Okt, —  Bek. Nr. 276 om Tilskud fra Staten lil UNGDOMSSKOLER OG AF
TENSKOLER paa Færoerne.

I Henhold til § 6 i Lov Nr. 190 af 11. Maj 1935 om Tibkud fra Staten og 
Skolefondene til Ungdomsskoler og Aflenskoler fastsættes herved efter Forhandling 
med Færoernes Lagting folgende Bestemmeber vedrorende Lovens Gennemforelse 
paa Færoerne:

1 For al en Ungdoms- eller Aftenskole =kal kunne faa Tibkud efter den herom- 
handlede Lov, kræves dei:

1) Al Eleverne er ude over den undervisningspliglige Alder.
2) A l Undervisningen er vederlagsfri; dog kan der afkræves Eleverne el mindre 

Indskrivningsbelób,
3) At Skolen, dens I ndervisningsphn og dens Lærerkræfter er godkendt af Skole

direktionen.
I) At et til Undervisningen passende Lokale med Lys, Vurme og Rengoring er 

stillet til Raadighed for Skolen uden Udgift for dennes Elever.
Saadanl Lokale er Forslanderskabet forpligtet líl vederlagsfrit al stille lil 

Raadighed for mindst een Ungdomsskole elfer Aftenskole i Kommunen, for* 
saavidl den paagældende Skole er godkendt, og det godtgores, at egnet Lokale 
ellers ikke kan laa; paa rimelige Vilkaar.

En Undervisningsplan kan herefler indsendes ti! Codkendelse, selvom Sko
len ikke raader over egnet Lokale, naar det godtgores, at Betingelserne efter 
ovenslaaende er tii Stede, og Planen kan da godkendes, idet det samtidig . 
paalægges vedkommende Forstanderskah at stille et egnet Undervisningslokale 
til Raadighed.

5) At der af den paagældende Kommune eller af en stedlig Kreds er sikret Sko
len el Tilskud af mindsl 50 Øre for hver Undervisningstime,

Dette Tilskud maa ikke direkte eller indirekle udredes aí Skolens Elever.
6 ) At Skolen er underkaslet Tilsyn af vedkommende Skolekommission og Skole

direktionen.
Skolekommissionen kan udiive Tilsynet gennem en dertil skikket Person, som 

maatte være villig lil al være tilsynsforende med en eller flere af Kommunens 
Ungdoms=koler eller Aftenskoler,
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2 Det er en Forudsætning íor Godkendelsen nf en Skole, al den giver egentlig 
Undervisning, saaledes at der fra Elevernes Side gores et virkeligt Arbejde, samt at 
Lærerne efler Skoledirektionens Skon har de fornodne Forudsætninger for at un
dervise.

Ingen Undervisning maa vare længere end til Kl. 10 om Aftenen, medmindre 
delte ved Undervisningsplanens Godkendelse tillades af Skoledirektionen.

Andragende om Godkendelse af en Skoles Undervisningsplan maa forelægges 
med saadanne Oplysninger, at del kan ses, om de i Slk, 1 angivne Forudsætninger 
for Skalens Godkendelse er til Stede, jfr. nedenfor § 8.

3 Undervisningen skal foregaa indenfor folgende Fagrække:
a. Regning, Matematik, Bogholderi, Stenografi, Maskinskrivning, Landbrug, Have

brug, Skrivning, Tegning,
b. Dansk, Færosk, fremmede Sprog, Religion, Historie, Geografi, ISaiurkund- 

skab, Sundhedslære, Samfundslære.
e. Slojd. Husflid, kvindelig Haandgerning, kvindelig Husgerning.
Til de under b, og c. anforle Fag skal der være knyttet Øvelser i skriftlig Frem

stilling og til de under c, opforte Fag tillige í Regning (Beregninger); del skal ved 
Undervisningens Slutning attesteres af Skolekommissionen, at dette Krav er op
fyldt, og  Skolekommissionen cr i den Anledning berettiget ti! al forlange dc stil
lede Opgaver og Elevernes Besvarelser stillel til Raadighed i det Omfang, det skon
nes nodvendigt, samtidig med ut Ansogning om Tilskud fra Staten forelægges den 
lil Paategning.

Skoledirektionen kan dog godkende, al Undervisning i de under c. nævnte Fag 
gives uden saadanne skriftlige Øvelser; í saa Fald nedsættes Tilskuddet pr. Un
dervisningstime som angivet nedenfor i § 5. Stk. 2. Ansogning om saadan Dispen
sation maa indgives samtidig med Andragende om Skolens Godkendelse.

d. Gymnastik og Sang kan indgaa i Undervisningen sammen med ethvert under
a. lil c. nævnt Fag. men med et Timetal, der for begge disse Fag luer for síg eller 
tilsammen ikke maa overstige 1/3 af Holdets samlede Timetal.

e. Foredrag og  Oplæsning, hvortil der ikke er knyttet særligt Arbejde fra Elever
nes Side, kun kun indgaa i Undervisningen med hojst 1 I af samtlige Timer paa 
Holdet, bortset fra Timer i Sang og Gymnastik.

4 Som Betingelse for, at en Skole kon faa Tilskud, kræves det yderligere:
a. At hvert a f  de Hold, i hvilke Skolens Elever har værel delt, har været besogt 

af mindst 8 Elever pr. Time i Gennemsnit; dog kon Skoledirektionen, hvor sær
lige Forhold paa vedkommende Egn t;or det paakræve!, godkende ct Hold med 5 
Elever. Ansogning herom med Angivelse af de særlige Forhold, der menes al 
kunne begrunde denne Nedsættelse, maa indgives samtidig med Andragende om 
Skolens Godkendelse.

h. At Undervisningen, hvis den har omfattet flere Fag, har strakt sig over mindsl
10 Timer, os, hvis den kun har omfattet eel Fag, har strakt sig over mindst 20 

Timer.
c. At Skolen har fbrt Dagbog over Skoledagene og  de enkelte Elevere Deltagelse 

í eller l deblivelse fra l ndervisningen; der maa fores Dagbog for hvert Under
visningshold for sig.

51) Tilskuddet, der efler Loven gives til Lærerlon og ikke maa anvendes lil 
andre Formaal. udgor 1 Kr. 30 Øre for hver Klokketime, som Undervisningen paa 
Holdet har omfattet; hvis Undervisningstimen varer mindsl 50 Minutter, gælder 
den for en fuld Klokketime; saafremt den efterfðlges af 10 Friminuller.

Gives der Undervisning i de i § i  under c. nævnte Fag. uden al der til denne 
Undervisning er knytlet skriftlige Øvelser, nedsættes Tilskuddet lil 1 Kr. pr. Klokke
time.

1} Jfr. nu U. M. Skr. af lil. April 1949.
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For Undervisning i kvindelig Husgerning aí Lærerinder, der ikke kan falde ind 
under de i § 6 nævnle Regler om tilrejsende Lærere, regnes hver Time som \y» 
Klokketime, dog al en Lærerinde ikke kan faa hojere Betaling for hvert Hold og 
Dag end for 5 Klokketimer o 1 Kr. 30 Øre.

6 Tndreltes der Undervisning med tilrejsende Lærere, kan det i § 5, Slk, 1, om
handlede Tilskud af 1 Kr. 30 Øre pr. Time, hvjs der kan paavises ganske særlige 
Grunde derfor, forhojes indtil det dobbelte, naar Ordningen er godkendt af Skole
direktionen; ved tilrejsende Lærere forsloas saadanne, der har fast Bopæl Í en 
anden Kommune, og som enten maa tage midlertidigt Ophold paa det Sted, hvor 
Skolen holdes, eller for hver Dag, Undervisningen skal gives, maa rej.se over 8 
km til Skolen.

Træffes der en af Skoledirektionen godkendt Ordning med Hensyn til Under
visning i kvindelig Husgerning, hvorved der er ansat en fælles Lærerinde for flere 
Skoler med el saadant Timetal, at Arbejdet kan siges at være den paagældende 
Lærerindes Hovederhverv, kan Skoledirektionen godkende, at der udbetales hende 
el fast maanedligt Honorar, der dog ikke maa overstige Timebetalingen for det 
hende overdragne Timetal beregnet paa den i Stk. 1 angivne Maade.

Godkendelse af en aí de i Stk. 1 eller 2 nævnle særlige Ordninger maa siiges 
samtidig med, at Undervisningsplanen indsendes til Godkendelse. Skoledirektionen 
vil da ved Tilbagesendelse af Undervisningsplanen i godkendt Stand angive, hvilket 
Tilskud pr. Time der vil kunne regnes med.

7 De i §§ 5 og 6 omhandlede Tilskud udbetales af Færoernes Jordebogskasse 
efler Anvisning af Skoledirektionen.

Tilskuddet udbetales efter Undervisningens Afslutning; d o1.', kan Skoledirektionen 
efter derom indsendt særlig Ansogning godkende, at l  dbetalingen af Tilskuddet 
sker maanedsvis bagud, forste Gang efter Udgangen af forste Kursusmauned, naar 
der er overvejende Sandsynlighed for, at de ovenfor i § ]• angivne Betingelser vil 
blive opfyldt.

Udhelolingen sker altid paa den i Stk. 2 angivne Maade, naar der efter § 6, 
Stk. 2, er godkendt en Ordning med Fælleslærerinde i kvindelig Husgerning, I saa 
Fald maa de Skoler, ved hvilke den paagældende Lærerinde er ansat, i Fællesskab 
indsende Ansogning til Skoledirektionen om Udbetaling af Honorar til Lærer
inden.

8 Naar en Ungdoms- eller Aftenskole onskes godkendt, indsendes for Skolens 
Begyndelse Andragende fra den paagældende Skoles Leder om Godkendelse af 
Skolen og dens Undervisningsplan. Andragendet indsendes i 2 Eksemplarer gen
nem Skolekommissionen og Forstanderskabet til Skoledirektionen.

Andragendet maa indeholde nojaglig Oplysning on> folgende Forhold:
1. Skolens Navn med Angivelse af By, Sogn og Amt.
2. Undervisningslokale.
3. Bekræftet Oplysning om, af hvem delte Lokale med Lys, Varme og Rengóring 

er stillet til Raadighed for Skolen.
1, Bekræftet Oplysning om, hvorledes del Í § 1. Slk. 1, Nr. 5. omhandlede T il

skud af mindst 50 Øre for hver Undervisningstime er sikret Skolen.
5, Hvorvidt Eleverne betaler Indskrívriingspenge og da hvor meget,
6, Ved Undervisning i kvindelig Husgerning, kvindelig Haandgerning. Husflid og 

Slojd ungives det, hvem der afholder Udgifterne til Fodevarer og Materiel.
7, Tiden for Skolens Begyndelse og Slutning.
8, Del samlede Timetal, som Skolen efler Planen vil komme til al give.
9, Den ugenllige Timeplan med Angivelse af Undervisningsfag og Undervisnings

dage samt Klokkesiet for de enkelte Timer.
I denne Forbindelse maa del endvidere oplyses, hvor mange Timer der er 

tillagt hvert Fag, saml den nærmere Ordning af Undervisningen og Maalet 
for denne. Forsaavidt Undervisningen i de i § 3 under c:, nævnte Fag on=kes 
givel uden skriftlige Øvelser, maa nærmere Begrundelse herfor anfiires.
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10. Skolens Lærere, deres Navn, Alder, SLilling og Undervisningsfag ved Skolen 
saml deres Uddunnelse, særlig i det paagældende Fag. Endvidere gives Oplys
ning om, hvorvidt de tidligere er godkendt som Lærere ved en Ungdoms- eller 
Aftenskole, og da hvor.

Forsaavidt der soges forhbjel Tilskud ti! tilrejsende Lærere, eller der sages 
om Godkendelse al en Ordning med cn for flere Skoler fælles Lærerinde i 
kvindelig Husgerning, maa de til Begrundelse af saadant Andragende fornodne 
Omstændigheder, jfr. § 6, oplyses. Med Hensyn til tilrejsende Lærere maa det 
navnlig godtgeires, at der ikke kan faas en kvalificeret Lærer paa Stedet.

Det paahviler Skolekommissionen, naar den videresender Andragendet til For- 
slanderskabel, efter stedfunden Undersogelse af Skolens Forhold al erklære sig om 
alle Forhold, der skónnes al være af Betydning for Sporgsmaalet om Skolens God
kendelse. Navnlig maa Skolekommissionen udtale sig om, hvorvidt Undervisnings- 
■lokalet kan anses for passende, om der efler dens Skim vil blive givet en egentlig 
Undervisning paa Skolen, og om Lærerne har de fornodne Forudsætninger for al 
undervise.

Hvis Undervisningsplanen kun godkendes, tilbagesendes den snarest af Skoledirek
tionen, der er berettiget til ved sin Godkendelse af Undervisningsplanen al fast
sætte et Stórstctal af Deltagere paa Skolens Hold og et Storstetal for del Timetal 
paa Holdene, i Forhold til hvilkeL der kan gives Tilskud.

Ved Skolens Slulning og senest hvert Aars 15. April for Sommerskolers 
Vedkommende senest 15. Oklober —  indsender dens Leder gennem Skolekommis
sionen og Forstanderskabet, Andragende til Skoledirektionen om Anvisning af Til
skud.

Andragendet bilægges med den godkendte Undervisningsplan, Skolens Dagbog 
eller Dagboger og Beretning om Elevernes Deltagelse i l ndervisningen. Mangler og 
Unofagligheder ved Udfyldningen af Andragendet og Bilagene til delte vil kunne 
med fore, at der ikke kan am ises Skolen Tilskud.

Det paahviler Skolekommissionen, naar den videresender Andragendet om Til
skud, at udlate sig om Værdien af den stedfundne Undervisning, og om denne er 
gennemfort i Overensstemmelse med Undervisningsplanen og de i Loven givne 
Regler. Skolekommissionen beholder og opbevarer Í 2 Aar de modtagne Dagbiiger. 
Hvert Aar undersoger Skoledirektionen for el passende Antal Skolers Vedkom
mende —  inden Tilskud anvises Skolerne —  om de modtagne Elevberelninger 
stemmer med de paagældende Skoler« Dagboger, der til dette Brug rekvireres fra 
Skolekommissionen,

10 Ved Undervisningens Slulning indsendes endvidere af de Skoler, i hvilke 
der har ræret givet Undervisning i kvindelig Husgerning, særlig Beretning om denne 
Undervisning, Berelningen indsendes af Skoledirektionen til Undervisningsministe
riet.

11 Senest hvert Aars 1. Oktober indsender Skoledirektionen til Undervisnings
ministeriet en skematisk Oversigt over de Skoler, der har været i Drift i del sidsl 
afsluttede Finunsaar.

12 Indrettes der i Forbindelse med en Kommunes Folkeskole en Klasse lil Un
dervisning af Born, af hvilke over Halvdelen og i det mindste 10 er ude over den 
undervisningspltglige Alder, og denne Undervisning omfaller mindsl 18 Timers 
ugentlig Undervisning i 20 L per og  lager Sigle paa at give en med Hensyntagen 
til vedkommende Egns Erhvervsliv tilrettelagt Undervisning i Emner fra de i § 3 
nævnte Fag, gives der til denne Undervisning et særligt Tilskud paa 75 Øre pr. 
Time, naar Ordningen er godkendt paa Kommunens Skoleplan, og Undervisnings
planen er stadfæstet af Skoledirektionen.

1 3  Medforer Etableringen af en Skole en slorre samlel Udgift Lil Undervisnings
materiel lil Slojd og kvindelig Husgerning, kan der efter Ansogning i hverl enkelt 
Tilfælde herlil gives et Tilskud af Slatskassen paa 60 pCt. af Udgiften, Tilskuddet

5(50



7. Oki. 1935

give.' kun lit egentligt Undervisningsmateriel, og kun forsaavidt det udelukkende 
er anskaffet a f Hensyn lil Etablering af' en Undervisning i Slojd elier kvindelig Hus
gerning og naturligt kan siges al hore mctl lil den Samling Inventar, der er niid- 
vendigt for al drive Undervisning i Slíijd eller kvindelig Husgerning i en Ung
doms- eller Aftenskole. Der gives ikke Tilskud lil Vedligeholdelse af tidligere an
skaffet Undervisningsmateriel.

Tilskuddet udbetales direkte af Statskassen med cn Tiendedel aarlig i Lobet af 
de fórsle 10 Aar, den paagældende Skole er i Virksomhed. Ansogning om Tilskud ind
sendes lil Undervisningsministeriet gennem Skolekommissionen, Forstanderskabet og 
Skoledirektionen og maa hvert Aar fornyes, bilagt med Revis for, at det pnagældende 
Materiel liar været anvendt lil Undervisning af den heromhandlede Art i det for- 
lobne Aar, og at Undervisningen har været godkendt efter § 1.

Undervisningsmateriel, lil hvilket der er givet Tilskud efter Slk. 1, kan anven
des i den almindelige kommunale Skole i det Omfang, hvori dette er foreneligt 
med dets fortrinsvise Anvendelse i Ungdoms- og Aftenskoler, paa Betingelse af al 
Kommunen stiller saavel det paagældende Undervisningslokale som Undervisnings
materiellet lil Baadiglied for Ungdomsskoler og Aftenskoler.

14 En Undervisning, der stolles i Henhold til nærværende Lov, kan ikke træde 
i Stedet for den i Lærlingeloven af 6. Maj 1921 § 11 omhandlede Undervisning, 
medmindre Undervisningen godkendes af Handelsministeriet som teknisk Skole el
ler Handelsskole og undergives Tilsyn af de ■af nævnte Ministerium indsatte T il
synsmyndigheder.

Saadan Godkendelse medforer ikke, at en Skole, til hvilken der ydes Tilskud ef
ler den heromhandlede Lov, tillige faar Ret lil Tilskud som leknisk Skole eller 
Handelsskole.

15 Loven er iraadl i Kraft straks med Gyldighed fra den 1, April 1935; samtidig 
ophæves Lov Nr. 81 af 19. Marls 1930 om Tilskud fra Staten og Skolefondene 
lil Ungdomsskoler og Aftenskoler, Tilskuddet til de i Finansaarel 1934— 35 afholdte 
Ungdomsskoler og Aftenskoler beregnes dog efter Beglerne i Lov Nr. 84 af 19. 
Marts 1930,

9. Nov. Bek. om ÆNDRING AF FORRETNINGSOMHAADERNE FOB FLERE 
MINISTERIER.

Endvidere, at de gronlandske Kirke- og  Skolesager, der hidlit har henbort under 
kirkeministeriet, nu henlægges under Statsministeriet, hvorunder de ovrige gron- 
landske Sager henhórer, nt Sager vedrrirende Naturfredning henlægges fra Justits
ministeriel lil Slalsminisleriet, og al de Kategorier af færoske Sager, der nu henhorer 
under Justitsministeriet, udgaar af nævnte Ministeriums Forretningsomraade, saa
ledes at de af de nævnle færoske Sager der efter deres Art vilde henhore under 
særlige Fagministerier, nu henlægges under vedkommende Ministerier, medens der 
til Statsministeriet henlægges saadanne færiiske Sager, der efter deres Beskaffen
hed enlen vedrorer flere forskellige Ministerier eller ikke vil henhore un
der noget andet Fagministerium.

20. Nov. Tillæg ti! DYRLÆGENS INSTRUKS. (Indfbjet i Instruksen af
5. Marls 1932).

9. Jan. 1936 —  Bek. Nr. 6 for Færoerne om STATISTIK.
I Medftir af §§ 1, 2. Stk., og 7 i Lov for Færoerne Nr, 95 af 25. Marts 1933 

om Statistik faslsætles herved folgende nærmere Begler for de statistiske Oplys
ningers Tilvejebringelse. Bearbejdelse og Offenlliggorelse:

36 561



1936 9. Jan.

Almindelige Bestemmelser.1)
1 De i Lov íor Færoerne Nr. 95 af 25. Marts 1933 om Statistik omhandlede 

statistiske Oplysninger tilvejebringes, bearbejdes og offentliggores ved Det stati
stiske Departements Foranstaltning. Oplysningerne til Brug ved Udarbejdelsen af 
Fiskeristatistikken tilvejebringes dog ved Fiskeridirektoratets Foranstaltning.

Efter de i del folgende nærmere fastsatte Regler yder derhos Amtmanden, Land
fogeden (Politimesteren), Sysselmændene. Overvrageren, Vragerkontrollorerne, Ka
rantænebetjentene og de kommunale Bestyrelser Bistand ved de statistiske Oplys
ningers Tilvejebringelse og Bearbejdelse.

Statens Tjenestemænd, kommunale Funktionærer og enhver, der modtager Ho
norar af en offentlig Kasse, er plijjtifie at yde Medvirkning til Tilvejebringelse af 
statistiske Oplysninger vedrorende deres Tjeneslevirksomhed eller dermed i For
bindelse staaende Forhold eíter vedkommende Ministeriums nærmere Bestemmelse.

Befolkningsstatistik.
2 Almindelige Folketællinger afholde* paa de Tidspunkter, som maatte blive be

stemt ved kgl. Resolution.
3 Folketællingen foretages ved Hjælp af dertil udarbejdede Folkelællingsskemaer 

og Sognelister, hvoraf det fornodne Antal Eksemplarer tillige med nærmere Vejled
ning med Hensyn til Skemaets Indretning og Udfyldning lilstvlles Thorshavn By- 
raad og Forstanderskaberne gennem Amtmanden.

Skemaerne og Listerne tilvejebringes ved Del statistiske Departements Foran
staltning.

4 Folketællingen skal ufravigelig udfores og tilendebringes paa den lil Tællingen 
bestemte Dag,

Folketællingen udfores i Thorshavn ved Byraadets Foranstaltning efter de af 
dette nærmere fastsatte Regler.

Udenfor Thorshavn udfores Folketællingen ved Forstander rkabernea Foranstalt
ning. Forstanderskaberne skal i fornodent Omfang inddele Kommunerne i Tællings- 
distrikter af passende Slorrelse, saaledes at der for hvert Distrikl af Forstander
skabet udvælges en dertil skikket, paalidelig Person iTællingskommissær), der 
foretager Omdelingen af Skemaerne, besorger dem udfyldle —  helst med Blæk 
og atter indsamler dem i sit Distrikt, samt en eller flere Suppleanter, som i Tællings- 
kommissærens Forfald kan overlage Tællingen,

5 Efler at Skemaerne i udfyldt Stand er afleveret til Byraadet (Forslanderska- 
bels Formand), skal Byraadet {For-tanderskabel) udfylde Bylisten (Sognelisten), 
hvorefter Tællingsskemaerne og Lislen snarest muligt indsendes til Amlmanden, 
der videresender dem til Det statistiske Departement.

Land bnigsstalistik. - )
6 Oplysninger til Brug ved l  darbejdelsen af Laudbrugsstalbtik tilvejebringes 

efter nærmere Bestemmelse aí Det statistiske Departement hvert femte Aar. íor 
Thorihavns Vedkommende ved Byraadels Foranstaltning og  udenfor Thorsham 
ved Foranstaltning af Sysselmændene med Bistand af Foritander’ loaberne,

7 Oplysningerne tilvejebringes \ed Udfyldelse af dertil af Det statistiske Departe
ment udarbejdede Blanketter, hvoraf det fornodne Antal i Lobet af No\ember 
Maaned tilstilles Byraadet og Forstanderskaberne "ennem Amlmanden.

Landbrugskonsulenten paa Færderne yder Bistand ved Blanketternes Udarbej
delse.

8 Beboerne er ptíglige at opgive Antallet af K real urer op at give Oplys
ninger om Hostudbylle o»  andre Oply-ninger vedrorende Landbruget, saasom om

' )  j f r ,  LI, Nr. 1 af 3. Jan. 1950, der bemyndiger Landsstyret lil at -sætte Bestemmelser i 
Kraft vedr. Statistik for Steromraader, og  i Henhold dertil er ud-teiit Bek. Nr. 39 af 21. 
Marts 1950 om Fiskeristatistik, Bek, Nr, 80 af IB. Det 1950 om Kartoffeldyrkning og 
Bek. Nr. Bl af 18. Dec. 1950 om Fnaretatlling og  lign.

a)  Jfr. Kunng. nr. 80 og  81, 18, dec. 1950.
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Landbrugsarealets Benyttelse, om Mælkeproduktionen, om Slagtningen aí Horn
kvæg, Faar og Gæs, om Indsamlingen af Foraarsuld og om Produktionen af Æ g.

9 Forstanderskaberne kan udvælge dertil skikkede, puulidelige Personer til at 
omdele Blanketterne lil de enkelte Landbrugere og til at paase, at Udfyldning 
sker.

10 Blanketterne indsendes i udfyldt Stand inden 15. Januar til vedkommende 
Sysselmand, der gennemgaar Blankellerne og ved Henvendelse til de paagældende 
soger mulige Fejl rellet, hvorefter Blanketterne indsendes lil Amlmanden.

I Thorshavn indsender Byraadel de udfyldle Blankeller direkte til Amtman
den.

Amlmanden lader Blanketterne gennemse af Landbrugskonsulenten og indsender 
dem derefter til Del statistiske Departement.

11 borlfahlen ved kunngerS nr. 80, 18. dec. 1950.
12 bortfalden ved kunngerS nr. 81. 18. dec. 1950.
Fiskeristatistik,
§§ 13— 19 udelades som borlfaldne ved Bek. Nr. 39 uf 24. Marts 1950.
Handels- og Skibsfartsstatistik.
20 Ethvert Skib, som fra del ovrige Kongerige eller fra Udlandet ankommer 

lil Færoerne for der at losse Varer, skal være forsynel med en Vareíorlegnelse, 
der nójagtig angiver Indholdet af den Del af Ladningen, som er beslemt lil Ud
losning paa Færoerne, og hvis Rigtighed, for saa vidt angaar Skibe, der kommer 
Fra udenlandske Havne, skal være attesteret af vedkommende danske Konsul, eller 
hvis saadan ikke findes i den paagældende Havn, af Øvrigheden paa Stedet.

Vurefortegnelsen afleveres i Thorshavn lil Landfogeden (Politimesteren) og i de 
iivrige Klareringshavne til Sysselmanden eller i Havne, hvor ingen Sysselmand er 
bosat, til Karanlænebeljenlen.

De afleverede Vareforlegnel&er indsendes til Amlmanden, der videresender dem 
aumlel til Det >lalistiske Departement efter Udlobet af hvert Kvartal.

21 Del paahviler Fbreren af ethverl Skib, der afgaar til del ovrige Kongerige 
eller Udlandet eller herfra ankommer lil Færoerne, at tilstille vedkommende Oppe- 
borselsbetjem (Landfoged fPolitimeslerl, Sysselmand eller Sognefoged) en Angi
velse, der indeholder Oplysning om Skibets Navn, Hjemsted, Drægtighed (Nelto 
Register Tonnage), Afgangssted og Bestemmelsessted og den i den paagældende 
fa;róske Havn udlossede eller indtagne Ladnings Art og Storrelse. Denne Angivelse 
skul afleveres hver Gang, Skibel anlober en Havn paa Øerne, og affattes saaledes. 
al det klart fremgaar af Angivehen, om Skibets sidsle Afgangssted er et andet 
Sled paa Færoerne eller el Sled udenfor Færoerne, og om Skibels nærmeste Be- 
slemmelsesiled er el andel Sted paa Færoerne eiler et Sted udenfor Færoerne.

22 Del paahviler den, der indforer Varer, som ikke sendes ham gennem Posl- 
\æ>enel, at give Oplysning om Arten og Mængden af Varerne, del Land, hvor 
de er indkobl, samt Indkobsprisen med Tillæg uf de Udgifter til Fragt, Forsikring 
m. w, der er pualóbet indlil Varernes Ankomsl lil forsle færoske Havn.

Det paahvilcr den. der udfiirer Varer, at give Oplysninger om Arten og Mæng
den af Varerne, det Land, hvorlil de sælges, samt Varernes Salgsværdi frit om 
Bord, livad enten de udfores med Posten eller paa anden Maade.

Foretages Ind- eller Udforselen ved andre end de egentlige Varemodtagere og 
Vareafsendere, skal disses Navne og Adresser af de paagældende Mellemmænd 
opgives ved den foreskrevne Meddelelse.

23 Forsaavídt angaar Varer, der índfores til Færoerne med Posten, gælder íol- 
gende Regler:

Varer fra det ovrige Kongerige skal ifolge de der gældende Regler, for Tiden 
med Hjemmel i § 45 i BokendlgoreWe Nr. 171 af 11. Maj 1928 af Lov Nr. 108 
af 29. Marls 1924 om Toldafgifterne m. m. med senere Ændringer, %cd Indleve
ringen vajre ledsagel af eet udfyldt Eksemplar af Blanket P lil handelsslaliálisk 
Anmeldelse; disse Anmeldelser fratages ved Kobenhavns Omkarteringsposlkontor
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og indsendes af tielle direkle til Det statistiske Departement. Disse Regler gælder 
fremtidig ogsaa for Varer, der udfores lil Færoerne fra Frilager og fra Koben
havns Frihavn, dag at de disse Varer ledsagende Anmeldelser af Postvæsenet 
skal forsynes med lydelig Paaskrift med blaa Blyanl om, at Forsendelsen hid
rorer fra Frilager eller fra Kobenhavns Frihavn.

Indfores Varerne med Posten fra Udlandel, afleveres Tolddeklarulionerne af 
Postkontoret eller Postekspeditionen til Landfogeden (Politimesteren) eller Sys
selmanden, der indsender dem til Amtmanden, som snarest efter hver Maaneds 
I 'dlob videresender dem til Det statistiske Departement.

241) De i § 21 omhandlede Angivelser og de i § 22 omhandlede Oplysninger 
om lndforsel og Udforsel af Varer skal afgives straks paa dertil af Det statistiske 
Departement godkendte Blanketter, der i udfyldt Stand afleveres i Thorshavn lil 
Landfogeden (Politimesteren) og udenfor Thorshavn til Sysselmanden, i Vaag til 
Sognefogeden.

Udfores Varerne med Posten, afleveres de udfyldte Blanketter til Postkontoret eller 
Postekspeditionen, der videresender Blanketlerne tii Landfogeden (Politimesteren) 
eller Sysselmanden. For Varer, der udfores med Posten til det ovrige Kongerige, 
fremsendes Blanketterne dog med Adressekortene til Kobenhavns Pakkepostkontor, 
hvorfra de videresendes til Det statistiske Departement.

Landfogeden (Politimesteren), Sysselmændene og Sognefogeden i Vang indsen
der de udfyldte Blanketter til Amtmanden, der snarest efter hver Maaneds Udlob 
videresender dem lil Det statistiske Departement.

Blanketterne udleveres o f Landfogeden (Politimesteren), Sysselmændene og Sog
nefogeden i Vaap samt hos Postvæsenet.

Ved Udfyldningen tjener en af Det statistiske Departement udarbejdet Vareliste 
som Vejledning.

25 Den, der forsommer >at give de Oplysninger, som han er pligtig at give, eller 
som med Forsæt gher urigtige Oplysninger, straffes med Bode fro 10 Kr.

Boderne tilfalder Statskassen.
26 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. April 1936,

11. Jan. VEJLEDNING Nr. 9 FOR PANTEFOGDER paa Færoerne.:*)
Ifolge § 3 i Lov for Færoerne om Inddrivelse af Skatter og Afgifter til del offent

lige m. m. af 30.Marls 1935 kan Udpantning for Skatter og Afgifler lil det offent
lige foretages af Pantefogeder. Angaaende disses Virksomhed gælder folgende Reg
ler:

1 Pantefogeden kan kun foretage Udpantning for Kommuneskatler, Kongs- og 
Matrikulskatter, Lejeafgifter af Statens Fæstegods og alle andre Afgifter lil det 
offentlige. lian kan kun foretage Udpantninger i del Distrikt, for hvilkel han er 
ansat. Han kan kun foretage Udpantning efter Begæring af en Kommune, en Sys
selmand eller en anden offentlig Myndighed.

2 For at Pantefogeden skal kunne foretage l dpantning, maa der foreligge en 
Kendelse derom fra Fogeden eller fra Sysselmanden for det Syssel, h\ orunder den 
rekvirerende Kommune horer.

Endvidere er det en Betingelse, at den af Fogden (Sysselmanden i fastsatte Dag 
for Udpantningernes Paahegyndelse er kommet, og al der mindst en Uge inden 
denne Dag paa den af Fogeden (Sysselmanden) fastsatte Maade er ;ket Bekendt
gørelse om, al Restancerne af Fogeden (Sysselmanden) er godkendt lil Udpantning, 
og  at denne vil blive paabegyndt uden videre Varsel den ovennævnte Dag, Dette 
gælder dog ikke, naar Udpantningskendelseti mindst 5 Dape for Forretningens 
Foretagelse er forkyndt for Skyldneren efter Reglerne i Retsplejelovens Kapitel 17,

Som  ændret \ed Bek. Nr. 160 af 20. Juni 1936.
s) Jfr. midl. Best. Nr. 26 og 27 af 24. Sept. 1945.
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Forinden Udpantning foretages hos cn lil Hæren e!ter Schærnet horende M ili
tærperson, skal Pantefogeden forud underrette den paagældendes Chef om den 
forestaaende Udpantning.

3 Res-tancelislerne vedrorende Skatter og Afgifter, som opkræves ved Kommu
nernes Foranstaltning, beror, efter at være forsynede med Pualegning om Foge
dens (Sysselmandens) Udpantningskendclse, hos Kommunalbestyrelsen indtil Da
gen for Udpantningernes Paabegyndelse og overgives derefter uden Ophold lil 
Pantefogeden.

Pantefogeden skal derefter, naar Betingel-erne for Foretagelse af Udpantning 
er til Stede, foretage Forretningerne snarest muligt, dog uden tvingende Nodvendig- 
hed ikke paa Son- og Helligdage.

Dersom Pantefogeden skal foretage Udpantninger for flere Kommuner hos en 
Skyldner, skal de foretages i den líækkefolge, i hvilken Begæringerne er tilstilleL 
Pantefogeden,

4 Til Pantefogedens Brug under Udpantningsforretninger leveres der ham en 
eller flere autoriserede Boger (Udpantningsbbger). For Thorshavns Vedkommende 
leveres og autoriseres Bogerne af Byraadet, udenfor Thorshavn af Amtet.

I Udpantningsbogen ska! optages:
1) Angivelse af Dag. Tid og Sted for Forretningen, af Udpantningskendelsen og af 

Purlernes Navne,
2) Pantefogedens og Vidnernes Navne,
3 ) Beretning om Forretningens Gang i Almindelighed.

5 Udpantning sker i Overværelse aí to af Pantefogeden tilkaldte Vidner, som 
er pligtige at folge ham. Vidnerne hiir tages blandt de Personer, som bor i den By, 
hvor Udpantningen skal foregaa, medmindre denne er saa almindelig, at ingen 
Vidner kan faas derfra; i saa Tilfælde er Pantefogeden bereltiget ti! at udmelde 
Vidnerne íra det nærmeste Sled. Anser Pantefogeden det foravarligt, kan Forret
ningen, hvis ingen af Parterne protesterer, foretages i Overværelse af kun eet Vidne, 
der da i enhver Henseende træder i de ovennævnte Vidners Sted.

Vidnerne er uden særlig Bemyndigelse befojede lil ut foretage de under For
retningen forefaldende Vurderinger og andre lignende Skon. Skulde de ikke være 
i Stand hertil, skal Pantefogeden tilkalde andre, dertil egnede Personer, Saavel 
Vidnerne som de, der tilkaldes for at udfore Vurderinger, har i Udpantningsbogen 
eller i en særlig lil detle Brug autoriseret Bog at underskrive en Erklæring paa 
Tro og  Love om, at de vil udfore Vurderingen efter deres bedste Overbevisning,

Forretningen indfores paa Stedet i Udpantningsbogen, der underskrives af Pante
fogeden og Vidnerne.

6 Naar Pantefogeden finder det hensigtsmæssigt og ikke stridende mod Skyld
nerens Turv, berammer han Udpantningsforretningen ti! Puabegyndelse paa sit 
Kontor og giver Skyldneren Meddelelse herom. Ellers paabegynder han Forretnin
gen paa Skyldnerens Bopæl eller el -saadant andet Sted, som han under de forelig
gende Omstændigheder finder mesl hensigtsmæssigt for Forretningens Fremme, For 
retningen kan fortsættes* hvor Skyldnerens Gods forefindes nndet Sleds i Distrik
tet.

Udpantningsforretningens Fremme kræver ikke, at der er nogen til Stede paa 
Rekvirentens Vegne,

Forretningen kan foregaa, selv om Skyldneren ikke Iræfíes lil Stede. Dog skal 
i dette Tilfælde, hvis ingen anden fremtræder som befuldmægtiget til ut give Míide 
for Skyldneren, Pantefogeden opfordre hans Hustru, Bbrn over 18 Aar, Medhjæl
pere eller andre i hans Tjeneste staaende eller til Husstanden horende voksne Per
soner, som er lil Stede, lil at varelage hans Tarv under Forretningen. Er saadanne 
ikke heller at antræffe, efler er de uvillige til al optræde, rettes en lignende Op
fordring til hans Husvært, Principal, Husbond. Læremester eller Arbejdsgiver, for 
saa vidt nogen af disse er til Stede.

7 Udpanlningen skal foruden Fordringen omfalte Forretningens Omkostninger,
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derunder Gebyr for Forretningen, Vidnegebyr ag mulige Udgifter ved Godsets 
Bevaring og Realisation,

S Forretningen begynder med. al Pantefogeden opfordrer Skyldneren eller hans 
Stedfortræde (jfr . § 6) til at betale Restancen med Renter og Omkostninger. Der
som der ikke er givet Mode for Rekvirenten, er Pantefogeden pligtig at modtage 
det fordrede eller Afdrag derpaa, naar saadant tilbydes.

9 Erlægges der ikke fuld Betaling, skal Pantefogeden straks foretage Udpant
ning uden Hensyn til, om der fremsajlles nogen Indsigelse imod Fordringens Rig
tighed eller iovrigt mod Forretningens Foretagelse, jfr. nedenfor § 1 1. Hvis rede 
Penge forefindes, tager Pantefogeden disse, jfr. dog § 10, Forefindes der ikke de 
fornodne rede Penge, vurderes saa meget Gods, som antages fornodent tíl at dække 
Kravet eller den ikke betaSte Del af delle saml Omkostningerne ved Forretningen 
og ved Godsels Realisation. Vurderingen Foretages som ovenfor t § 5 omtall, I Ud- 
panlningsbogen optegnes nojaglig alle de enkelte Genstande, hvori Udpantning 
gores, med Tilfojelse af den for hver enkell ansatte Værdi,

10 Ved Forretningens Foretagelse iagttages særlig folgende:
a) Skyldneren eller hans Stedfortræder er berettiget til at paavise de Ting, i hvilke 

Udpantning skal ske, og Rekvirenten kan ikke gore Indvendinger herimod, 
naar blot de paaviste Genstande efter Vidtiernes Vurdering afgiver fornoden 
Sikkerhed.

Dog behover Rekvirenten ikke at modtage Udpantning i fast Ejendom, naar 
der kan paavises rorligt Gods elier Fordringer, hvoraf Fyldeslgorelse kan faas. 
og heller ikke i Losiiregenslande, hvis Opbevaring eller Realisation maatte 
være særlig vanskelig, eller i Fordringer, som maa anses for omtvistede eller 
usikre. Ej heller kan Rekvirenten nodes ti) al stige sin Fyldeslgorelse paa an
den Maade, naar der kan gores Udpanlning i Genstande, der kan realiseres 
ved Auktion. For saa vidt andel Gods kan paavises, behover Rekvirenten ikke 
at modtage sekundær Udpantningsret i Genstande, som i Forvejen er udlagle 
til andre, eller hvorover andre har erhvervet Rettigheder, for hvilke Rekvi
renten maa staa tilbage.

Paaviser hverken Skyldneren eller hans Stedfortræder Genslande, hvori Ud
pantning kan ske, lilfalder det Rekvirenten eller, hvis denne ikke lader mode, 
Pantefogeden at udvælge de Genstande, hvori der skal siiges Fyldeslgorelse.

D og har Pantefogeden herved al paase, at de for Skyldneren mest undvær
lige Genslande forst udlægges, saa at f, Eks, en Ejendoms nodvendige Besætning 
og de til dens Drift uundværlige Avisredskaber saavel som Haandv ærksredska- 
ber og andre til Skyldnerens Næringsdrift uomgængelig fornodne Ting ikke 
udlægges, saulænge andre nsere undværlige Genslande forefindes.

Godning saavel som Straa og Hd saml Fode- og Sædekorn, Foderroer, Fo
derkartofler og Sukkerroeaffald, for saa vidt lil Ejendommens Drift findes 
fornodent, maa ikke ved Udpantning .skilles fra Ejendommen, men biiver at 
betragte som el Tiibehiir til den; ej heller maa Sæd paa Marken omhugges 
eller anden Afgriide indhostes, íorend den er moden hertil.

De befalede Brandredskaber maa ikke skilles fra Ejendommen.
b) Udpanlning kan ikke gores i de for Skyldneren og hans med ham samlevende 

Hustru og Biirn fornodne Senge og Sengklæder samt nodvendigsle Linned og 
Gangklæder.

c) Udpanlning maa ikke foretages i over- eller underordnede Militæres Uniforms- 
stykker, Vaaben eller andre lil deres tjenstmæssige Udrustning og Forsyning 
fornodne Genstande og ej heller i civile Tjeneslemænds Embedsdragter eller i 
Genslande, som af dem holdes og bruges Lil deres Tjenestestillings Udfiirelse.

d) Udpantning kan kun forelages i Rettigheder, som paa den Tid, Forretningen 
foretages, alt er erhvervede, derimod ikke i fremtidige Erhvervelser, saasom 
ikke falden Arv, og ej heller i Skyldneres Andel i uskiftet Bo. Udpanlning kan 
forelages i Skyldnerens Fordringer paa andre, selv om de er betingede eller
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endnu ikke forfaldne, naar de dog kan angives og helegnes med tilstrækkelig 
Beslemthed,

Udpantning kan ikke foretuges i del, som Skyldneren mualte kunne erhverve 
ifolge gensidig behyrdende Konlrukt, der ikke endnu er fuld.-tændig opfyldl 
fra hans Side, naar det, der af ham skal ydes, er personligt Arbejde etler 
Tjeneste eller andel, som Rekvirenten ikke er eller ved rdpantningsforrelnin- 
gen sættes i Stand til at give eller udfore. Som Folge heraf kan Udpantning 
ikke ske í Medhjælper- eller Arbejdsliin, saalænge denne ikke er forfalden.

e) I saadant Gods, som eller-, ifolge dets Nalur kunde va;re Genstand for t'dpant- 
ning, kun Udpantning ikke ske. naar deL ved Retshandler med Trcdiemand el
ler ved dennes Bestemmelser retsgyldig er fastsat, at Kreditorer ikke kan soge 
Fyldeslgorelse i Godset.

f) [ endnu ikke udbetalt Tjeneslemandslon eller i lignende Indtægter samt i ikke 
udbelalle Ventepenge, Pen.-ioner og hermed i Klasse slaaende Underslottelser, 
som udredes af Statskassen, Kommunekasser eller andre offentlige Kasser, kan 
Udpantning ikke ske.

g) Undlaget fra Udpantning er fremdeles:
1. De militære Underklassers Tjenesteemolumenter i Overensstemmelse med 

Lov af 21. Marls 1874 .§ 2.
2. Dagpenge og lignende Udredelser til Tjeneslemænd eller andre, som udforer 

offentlige Hverv, samt Rejseudgifter og Tærepenge, der er udbetalle tit ind
kaldte Vidner eller Synsmænd,

3. Underholdsbidrag, som ifolge Ø-vrighedsresolution, Forlig eller anden lig
nende Beslemmelse udredes til Hustruer eller Bbrn,

1. U n d ersto lleh e  o g  Hjælp lil H æ ngende, som  gives af det o ffen tlig e , Stiftel
ser eller a n d re  ve lgoren d e Institutioner,

5. Midler og Penge, der udenrigs fra indsættes i Nationalbanken, samt Klasse
lotteri gevinster,

6. Skipperens og Skibsmandskabels om Bord i Skibet værende Ejendele, som 
udkræves til Tjenesten om Bord, naar Skibet er udklareret for en Rejse og 
i ovrigl sejlfærdigt.

h) Livrenier, Overlevelsesrenler, Livsforsikringssummer og lignende mod Veder
lag erhvervede Indlægler er, for saa vidi ikke andet ved Retsforholdets Stiftelse 
retsgyldig er bestemt, ikke undtagne fra Udpantning, medmindre særlig Lov
hjemmel derfor haves, etier saadant maalte folge af den borgerlige Rets Reg
ler.

i) Ifolge Lov om den kommunale Beskatning af 12. Marts 1923 § II og Lov om 
personlig Skal til Amtskommunen af 30. Marts 1935 § 7 kan der, naar Ud
pantning forgæves er forsogt for den el Familieoverhoved paahvilende Skat, 
gores Udpantning i de Ejendele, der maalle tilhore den med Manden samle
vende Hustru, eventuelt i Ejendele tilhorende de Bbrn, hvis Indkomst og Formue 
er medregnet ved Familieoverhovedets Ansættelse til Skat.

11 Skyldneren er pligtig under I dpantningsforrelningen paa Pantefogedens For
langende at opgive redelig og overensstemmende med Sandheden, hvad han ejer 
lil Fyldeslgorelse af Fordringen samt iovrigt meddele alle i sua Henseende for
nodne Oplysninger. Er Skyldneren ikke til Stede, kun Panlefogeden udsætte For
retningen og lade ham tilsige til Mode, hvilket Mode kan finde Sted hos Pante
fogeden.

Forsaavidt Skyldneren ikke ullerede har paavist behbrtge l  dpanlningsgcnslande, 
er han ligeledes pligtig paa Pantefogedens Forlangende at aobne sine Værelser og 
Gemmer, for al det kan ses, om de indeholder Genstande, som egner sig lil Ud
pantning. I Vægríngstilfælde kan Aabningen om fornodent ske ved Magt. l'nder- 
siigelse paa Person af Skyldneren maa ikke forelages af Panlefogeden uden i Hen
hold lil rærlig Kendelse af Fogeden (Sysselmanden i,
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12 Efter al Optegning og Vurdering har fundel Sted, erklærer Pantefogeden Ud
pantning foretaget i de optegnede Genstande og tilkendegiver Skyldneren, at han 
fra nu af ikke uden at paadrage sig Strafansvar kan raade over dem 
paa en Maade, som kommer i Strid med Hekvirentens Ret. Er Skyldneren ikke ti) 
Stede, gives der hans Stedfortræder (§ 6 ) Paalæg om al give Skyldneren en saa
dan Tilkendegivelse, og efter Omstændighederne kan lignende Tilkendegivelse g i
ves den Tredjemand, i hvis Residdeíse det udpantede er.

Greldstbreve, i hvilke der gores Udpantning, biir forsynes med Paategning herom. 
Dersom Udpantning foretages i Fordringer uf anden Reskaffenhed, bíir der gives 
Skyldneren ifiilge Fordringen Underretning herom.

13 Udpnntel Liisore kan forblive i Skyldnerens Residdeíse, medmindre Rekviren
ten modsætler sig det og der i saa Fald ikke af Skyldneren stilles antagelig Sikker
hed for det udpunledes Tilsledeblivclse i uforringet Stand. Rekvirenten er berettiget 
til selv at tage udpantet Losore i Forvaring. Hvis dets Værdi betydeligt overstiger 
Fordringen, skal Rekvirenten dog stille Sikkerhed. Ogsaa i andre Tilfælde kan 
Pantefogeden, naar han finder Grund dertil, forlange Sikkerhedsstillelse af Rekvi
renten, dersom denne vil tage det udpuntede i Forvaring.

Naar udpantet Losore ikke forbliver i Skyldnerens Residdeíse, og det heller 
ikke tages i Forvaring af Rekvirenten, har Pantefogeden at træffe de fornodne For
anstaltninger til det udpantedes Bevaring paa Skyldnerens Bekostning.

Dersom Rekvirenten ikke har ladet mode under Forretningen, paafiviler del 
Pantefogeden at bestemme, om det udpuntede skai forblive hos Skyldneren, og i 
modsat Fald al drage Omsorg for, at del paa passende Maade bevares.

I alle Tilfælde bor Pantefogeden foranledige, at det udpantede inden 12 Uger 
efter Udpantningsforretningens Slutning bringes ud af Skyldnerens Besiddelse og 
inden 1 Aar realiseres.

14 For del Tilfælde, al der under Udpantningsforretningen fremkommer Ind
sigelse imod Fordringens Rigtighed eller iovrigt imod Forretningens Foretagelse 
enten fra Skyldneren eller fra Tredieinund, ska! Pantefogeden indfore Indsigelsen 
i Udpontningsbogen, men iovrigt fremme Forretningen, samt derefter uden Ophold 
tilstille Fogeden (Sysselmanden for det Syssel, hvorunder han horer) en Udskrift 
af Rogen. Nogen Forhandling eller Bevisfiirelsc for Pantefogeden kan ikke finde 
Sled. Forsaavidt Pantefogeden senere af Fogeden (Sysselmanden) maalte erholde 
Paalæg om helt eller íor en Del at ophæve eller omgore den foretagne Forretning, 
har han at efterkomme de ham i denne Henseende nærmere givne Ordrer.

Ved Foretagelse af Udpantningsforretninger har Pantefogeden derhos i det hele 
at íiilge de ham af Fogden (Sysselmanden) givne almindelige elter særlige Anvis
ninger.

15 Realisation af det udpaniede maa ikke finde Sted forend efter Forlobet af !• 
Uger efter Forretningens Forelageíse etler, forsaavidt Indsigelse mod Forretningen 
cr fremsat, dens Stadfæstelse. Rekvirenlen relter Henvendelse lit Fogden (Syssel
manden) angaaende ReuiisaLion af det udpantede. Ved Afregning med Rekvirenten 
frudrager Fogeden (Sysselmanden) forlods det Gebyr og den Rejsegodtgórclse, 
der tilkommer Pantefogeden, saml Udgift lil Vidnegodlgiirelse, hvilket Belob lil- 
stilles Pantefogeden, for saa vidt angaar Vidnegodtgiirelse til videre Udbetaling lil 
Vidnerne. Pantefogeden maa derfor, naar Realisation skal ske. meddele Fogeden 
(Sysselmanden), om han har noget Tilgodehavende, og i bekræflende Fald hvor 
stort og hvorledes det er beregnet.

lli Naar en Udpantningsforretning er foretaget, skal Pantefogeden give Med
delelse om det passerede til Rekvirenten. Samtidig med Meddelelsen om Udpant
ningsforretningen skal sendes Udskrift uf det under denne passerede; saadan Ud
skrift er dog ufornoden, hvis Udpantning har været forgæves, eiler Udpantning 
er sket i rede Penge.

17 Dersom Skyldneren efter den for Udpantningernes Paahegyndelse fastsatte 
Dag afværger Udpantning ved at betale Restancen tíl Pantefogeden, er denne he-
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relLiget tj) med frigórende Virkning for Skyldneren at modtage og kvillere for Re
stancen, uanset al Betalingen ikke sker under en formelig Udpantningsforretning.

Pantefogeden skal snarest muligt give Meddelelse herom til Rekvirenten og af' 
regne med denne,

181) por Foretagelse af Udpantningsforretninger erlægges Gebyr efter folgende 
Regler:

For Sum m er indtil 20 Kr. inkl. . 0 Kr. 50 0.
— — Fni over 20 — indtil 40 Kr. inkl. 1 — 00 -
— — -  — -10 — — too —  — ....... 1 — 30 -
— — -  — 100 — — 200 — — .......... 2 — 00 -
— — -  — 200 — — 300 — — .......... 2 — 33 -
— — -  — 300 — — 400 —  — .......... •) — 67 -
— — - — 400 — — 1000 — — ....... 3 — 33 -
— — -  — 1000 — og derover 1 — 00 -

Til den Sum, hvoraf Gebyret beregnes, medregnes kun selve Fordringen, men ikke 
Gebyr, Rejsegodtgorelse eller Vidnegodtgorelse.

For Udpantninger i Thorshavn By tilfalder Gebyret Thorshavn Kommunekasse. 
Udenfor Thorshavn tilfalder Gebyret Panteíogden. Udenfor Thorshavn har Pante
fogeden tillige Krav paa Rejsegodtgorelse, naar han for at foretuge en Udpantning 
maa rejse mere end 3,5 km, idel der i saa Fald tilkommer hain Rejsegodtgorelse efler 
de for Sysselmænd gældende Regler. Herefter skal Poslbaad eller andet offentligt 
eller fælles Befordringsmiddel benyttes, hvor dette kan ske uden uforholdsmæssigt 
Tidsspilde. Anvendes saadant Befordringsmiddel, beregnes Befordringsgodtgørelsen 
efter Taksten for Benyttelse af del paagældende Befordringsmiddel, Har Pantefoge
den haft Udgifter til Leje af særligt Koreltij eller Baad, godtgores disse Udgifter. 
For alle Udgifter, der ikike vedrorer Benyttelse af offentligt Befordringsmiddel, 
maa Pantefogeden sikre sig Kvittering til eventuel Fremlæggelse. Hvis Befordringen 
er ydet gratis, haves intet Krav paa Befordringsgodlgíirelse.

Hvis Pantefogeden forelager flere Udpantninger samtidig i samme Bygd. fordeles 
Rejseudgifterne forholdsmæssigt paa Udpantningerne.

For Beskrivelse af Forretningen —  medmindre Udpantning er forgæves —  til
kommer der derhos Pantefogeden 37 Øre for el halvl og 75 Ørefor et helt Ark. 
Hvor Fordringen ikke overstiger 50 Kr., betales Beskrivelsen kun med det halve.

Som Godtgiirelse til de to Vidner, som bruges ved Forretningen, betales der 25 Øre 
lil hverl for hver Forretning. Saafremi der kun bruges el Vidne ved Forrelningen. 
jfr. § 5, betales der lil dette en Godlgorelse af 50 Øre for hver Forretning.

Saafremi Restancen betales, forinden Udpantningsforretningen foretages, skal Ge
byrerne alligevel erlægges, dersom Betaling forst sker, efler at Pantefogeden har 
forladt sit Kontor (H jem ) for at forelage den paagældende t dpantnmg.

Pantefogeden kan ikke forlange Gebyrerne for Forretningen forud betalle af 
Rekvirenten, men maa soge DaJcning derfor hos Skyldneren ved Udpunlningen og 
senere ved Realisation af del udpanlede, I Tilfælde af forgæves foretagen Udpant
ning erlægges intel Gebyr.

25. Jan. —  An. Nr. 21 for Færoerne om AIS VEN DELSE AF SUNDHEDSFAR
LIGE STOFFER TIL KOSMETISK BRUG m. m. samt uf SUNDHEDSFABLIGE 
FARVER TIL TEKNISK BRUG.

I Henhold til § l i  i Anordning for Færoerne af 19. Februar 1931 om Gifle o "  
andre for Snndheden farlige Stoffer fuslsæller Indenrigsministeren herved folgende

' )  fír. midl. Resi. Nr. 21 af 2'l. Sept. 1945, hvorefter der e r lu 'rø  ■- !-umme Cchyrer oj;
VidncjjmltgiirelM: som ved Udla’ i;, d. \. s. del dnbbdti uf de nævnle Brlalt.
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Regler for Anvendelse af sundhedsfarlige Stoffer til kosmetisk Brug m, m. samt af 
sundhedsfarlige Farver til teknisk Brug:

1 Kosmetiske Midler hvorved i denne Anordning forstaas Midler Li! Mund
hulens og  Tændernes Pleje, lil Hudens, Neglenes og Haarets Pleje og Farvning, 
li! Haars Fjernelse saml ti! Læbernes Farvning, herunder ogsaa Pudder og Sminker, 
saml Afmagringsmidler maa ikke bestaa uf eller indeholde:

a. Arsen-, Bly- eller Kviksølvforbindelser, undtagen Cinnober.
b. Farver, Farvningsmidfer saml Stoffer lil Haar- og Hudbehandling, hvori fore

findes:
Anlimonforbindelser, Baryumforbindelser. undtagen Baryumsulfid og Ba- 
ryumsulfat, Kadmiumíorhindelser, undtagen Kadmiumsulfid og Kadmiums- 
clenid, Kromforbindelser, undtagen Kromilte, Urunforbindelser, Molybdæn 
forbindelser, nmmoniakalske Koboltforbindelser,

e. Giftige organiske Farvestoffer og Farvningsmidler, f. Eks. Martiusgult (Nafty- 
lumingult), Metol samt p-Fenylendtamin og dermed beslægtede giftige 
organiske Farvningsmidler.

d. .Pyrogallol, naar dette anvendes i storre samlet Mængde end 5 g eller findes
i storre Koncentration end 5 pCt, i det til Anvendelsen færdige Middel,

e. Tetraklorruetan (Tetraklorkulstof) og  Kutdisulfíd samt klorsubstituerede Kul
brinter som Trikloræthylen.

Afmagringsmidler maa ikke indeholde Borsyre eller dennes Salte.
Reglerne i denne Paragraf gælder ogsaa Apotekernes Salg af kosmetiske Midler, 

midtagen naar de sælges efler Lægerecept.
2 Til Farvning af Kar, Beholdere, Redskaber, Kartonstykker, Papæsker, Papir 

og lignende, der kommer i direkte Berøring med Nærings- og Nydelsesmidler, her
under Drikkevarer, maa ikke anvendes de Í § 1 a— e nævnle Stoffer eller i det 
hele giftige Farver, dog maa Farvelakker, som er Forbindelser af Baryum og giftfri 
Farvestoffer, og som ikke indeholder Baryumkarbonal eller i Vand opløselige Ba
ryumforbindelser, anvendes til Farvning af Karton (Kartonstykker), Papæsker, Papir 
og lignende.

3 Som Farve eller Maling til Legetøj eller Genstande, der anvendes som Legetøj, 
derunder indbefattet Billedark, Farvelader og Farvestifter, maa ikke anvendes Arsen-, 
Bly- eller Kviksølvforbindelser (undtagen Cinnober) eller andre giftige Farver. 
Herfra undtages dog Antimonsulfid i Kautschukmasse, naar denne ikke anvendes ti! 
Pattehætter eller andre Genstande, der er beregnede til at tages i Munden, saml alle
i Emaille, Glasur eller Glasmasse indbrændle Farver. Ved Fremstilling af Bog- elter 
Slentryk paa de nævnte Genstande gælder Forbudet kun Farver, som indehol
der Arsen.

Til Overføringsbilleder til Industrien samt ti) Farvelader og Farvestifter beregnet 
lil Kunslnerbrug, teknisk Brug eller Undervisning maa ikke benylles Farver, der 
indeholder Arsen.

Furver —  herunder Farvebejdser og Farvefiksalionssloffer — , der indeholder 
Arsen, maa ikke anvendes til kunstige Blade, Blomster og Frugter, Lampe- og 
Lyseskærme, Lysmanchetter, Lys, Masker, Møbelstoffer, Sloffer til Forhæng og 
Gardiner, Garn, Traad og vævede eller pau anden Maade forarbejdede Stoffer, 
der er beslemt til Beklædningsgenstande, Tapeter, Rullegardiner, Tæpper, Skrive- 
maleriuler (herunder Skrivekridt), Pupir og Genstande, der er fremstillet uf Pupir 
eller Bomuld.

Arsen maa ikke findes i Tapetklister eller i Lim paa Frimærker og Konvolutter.
4 Fyrværkerisuger og Knaldhætter, der indeholder hvidt (gult) Fosfor eller g if

tige Fosforforbindelser, maa ikke udbydes til Salg.
5 De i denne Anordning givne Forbud mod Anvendelsen af Farvningsstoffer, der 

indeholder Arsen og Bly, skn! kun anses for overtraadt, hvis der ved Undersogel
ser efter Metoder, som fastsættes af Indenrigsministeren, paavises hen
holdsvis Arsen eller Bly i storre Mængder end nedenfor anforl:
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aj Arsen: 0,1 mg i 100 cm* eller, hvi* 100 cm" vejer over 5 ", da i S g af Papir, 
Karlon, Pap, Tapet eller lignende.

0,4 mg i 5 g tor eller torrel Malerfarve eller i den afskrabede Farvemtsngde fra 
100 cm2 Overflade af Legetoj og uf de ovrige i Anordningen nævnte mulede Gen
stande,

0,2 mg i 2 g Garn, Lys og andre i Anordningen nævnte farvede Genstande, ‘ om 
ikke falder ind ynder ovenslaaende Bestemmelser.

uf Uly: 10 mg i den afskrabede Farvemængde fra 200 cm- Overíiade af Legetoj 
og af* de ovrige nævnte malede Genslande.

10 mg i 5 g  Malerfarver i lor eller torrel Tilstand.
6 Overtrædelse aí denne Anordning straffes i Henhold lil Anordning for Fær

oerne af 19. Februar 1931 om Gifle og andre for Sundheden furlige Stoffer § 15 
med Biider. Under skærpende Omstændigheder og i Tilfælde af getilupen Overlra:- 
delse kan Straffen stige ti! Hæfte eller til Fængsel i indtil 6  Maaneder.

7 Denne Anordning irieder i Kraft den 1, April 1930,

6. Febr. An. Nr. 31 ang. OPHÆVELSE AF PRÆ STESKYDS pna Færoerne 
og l dredelse af Befordringsgodtgørelse til Præsterne sammesteds.

1 Den hidtil de færoske Præster lillagle fri Befordring paa Embedsrejser (Præ- 
stealcydr.) ophæves.

2 Samtidig tillægges der Præsterne paa Fænierne Godtgorelse for Befordring i 
de Tilfælde, hvor de i ijenslligl Øjemed skal befordre sig selv, i hvilken Henseende 
bemærkes, at Udgifterne tíl Embedsrejser, der íoranlediges ved, at kirkelige Hand
linger onskes udfort paa Dage, paa hvilke der ikke i del paagældende Kirkedistrikt 
er bekendtgjort Afholdelse af Gudstjeneste, maa betales af dem, der hegærer de 
kirkelige Handlinger foretaget.

3 Befordringsgodigdrelsens Stdrrelse fastsælles af Kirkeministeriet for Inert en
kelt Præsteembedes Vedkommende for fem Aar ud Gangen —  forste Gang dog kun 
for Tiden indtil 31. Marts 1989 —  efler Indstilling fra Lagtingel om den sam
lede Stbrrelse af den Sum, der aarligt bÍ3r ydes for det paagældende Femaar.

4 Den Del af l dgiflerne til Befordringsgodtgdrelsen, der ikke dækkes ved Til
skud af Færoernes Kinkefond i Overensstemmelse med Vedlugelse af Laglingel í 
Henhold til Lov for Færoerne om Kirkernes Styrelse m. v. Nr. 109 af 29- 
Marts 1924 § 11, Stk. 2, saaledes som denne Bestemmelse er ændret ved Lov Nr. 
132 af 11. Maj 1935, udredes paa tilsvarende Maade som Befordringsgodtgørelsen 
lil Præster i den ovrige Del af Rigel, jfr . Lov af 28. April 1931 om Folkekirkens 
LSnningsvæsen uden for Kobenhavn og Frederiksberg m. m. §§ 34 og  II.

5 Præsterne er pligtige lil at meddele Laglinget dc Oplysninger om faktiske Ud
gifter til Befordring, om Vejafstande og angaaende Antal af kirkelige Handlin
ger m, m., som Tinget maalte finde fornodne (il Brug ved Indstillingen til M ini
steriet om Befordringsgodtgørelsens Stfirrelse.

14. Marts —  Bek. Nr. 56 for Færoerne om ANMELDELSESPLICT og OPHOLDS
TILLADELSE FOR UDLÆNDINGE.

/.  Om AnmeldclsesiAigi.
Ifolge § 1, Slk. 3, i Lov Nr. 140 af 24. April 1935 om Tilsyn med fremmede 

paa Færoerne skal enhver Udlænding, der ankommer lil Færoerne, inden el af 
Juslilsminisleriel fastsat Tidspunkt anmelde sig lil Politiet og opgi\c Forinaalel 
for sin Rejse.

1 Henhold hertil fastsættes herved folgende:
Den paabudle Anmeldelse skal finde Sted inden 24- Timer efter Ankomsten lil 

den Plads paa Færoerne, hvor den paagaddende fiirsle Cang ovematler.
Anmeldelsen sker paa de af Færii Amt hertil autoriserede Blanketler, der faas
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udleverel gratis om Bord i Rutebaade, paa Hoteller og Pensionater paa Færíierne, 
pau Politíkontoret i Thorshavn, samt hos Sysselmændene og  hos Sognefogden i 
Vaag.

Anmeldelserne afleveres for Sydstromo Præstegælds Vedkommende til Polilikon- 
lorel i Thorshavn og iovrigt til vedkommende Sys=ehnænd for Sudero sondre 
Præstegæld dog til Sognefogden i Vaag.

Saavel vedkommende Udlænding som Logigiveren er ansvarlig íor, at Anmel
delsen finder Sled.

Logigiveren kan frigore sig for sit Ansvar ved selv at indgive Anmeldelse paa 
de særlige af Færo Amt dertil autoriserede Blanketter, der faas udleveret gratis 
hos Poliliet.

Overtrædelse uf de givne Regler straffes med Biider.
II, Om Opholdstilladelse,

Ifolge § 3 i ovennævnle Lov uf 2 !■, April 1935 mau Udlændinge, som ankommer 
tit Færoerne, ikke opholde sig der i længere Tid end 3 Muaneder fra Indrejsedagen 
al regne uden Tilladelse fra Amlet; efler 6  Maaneders Forlob kræves Tilladelse 
fra Justitsministeriet. Naar en saadan Udlænding indenfor et Tidsrum af 6 Mau- 
ncder har opholdt sig paa Færoerne i ialt 3 Maaneder. maa han ikke uden forud 
indhentel Tilladelse fra Justitsministeriet paany indrej>e dertil, for der er for- 
tobel 3 Maaneder fra hans sidsle Udrejse. Overtrædelse af Reglerne kan medfbre 
Straf og Udvisning, eventuelt med Tilhold om ikke paany at indfinde sig her i 
Landet.

I Henhold hertil fastsættes herved folgende:
Opholdstilladelse paa Færoerne kan kun meddeler Udlændinge, der er i Besid

delse uf gyldigt Rejsepas.
Andrugender om Opholdstilladelse indleveres lil Polilikontorel i Thorshavn, til 

Sysselmændene eller lil Sognefogden i Vnug,
Andragendet muu indeholde Oplysning om Formualet med del onskede Ophold 

sumt Oplysning om, for In or lang Tid Opholdstilladelse onskes. Samlidig med 
Andragendel maa gyldigl Rejsepas indleveres.

27. MorU — An. Nr. 63. hvorved Lov Nr. 169 af I I , Maj 1935 om ELEKTRISKE 
STÆ RKSTRØMSANLÆ G sættes i Kraft paa Færoerne.

I Henhold til den Regeringen ved § 20 i Lov Nr. 169 af 11. Maj 1935 om elek
triske Siærkstromsanlæg dertil givne Bemyndigelse sælles herved nævnte Lov i 
Kraft paa Færíierne i fíilgende Skikkelse:1)

Kupilel /,
1 I denne Anordning forslaas ved »Stærkslromsunlæi’ « elektriske Anlæg, som an

vender Slromme, der har en saadan Slynke og en saa hbj Spænding, at de derved 
kan medfeire Fare.

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges lil al udfærdige et Reglemenl for 
Udforelse og Drifl af elektriske Stærkslróm-anlæg, hvori der kan fastsættes Reg
ler om :
A. 1. Sikkerhedsforanstaltninger, der bliver al iaglluge \ed saadanne Anlægs Ud

forelse og under deres Drift saavel som ved Udforelse og Drift af andre 
Anlæg (Bygningskonstruktioner, Genslande, Stakke o. lign. i, der anbringes
i farlig Nærhed af eller Í Forbindelse med Stærkstromsanlæg,

2. Forhud mod til Brug i Indlandet at sælge eller udlevere Maskiner, Appa
rater og Materiel, h\is Arn endelse er i Strid med Reglementels Bestemmel
ser, og som, for saa vidt angaar Lavspændingsinstallationsmateriel, derhos

' )  1 Henhold tí! H jem iuestyrcloten cr  elektrinke Anla'g overtaget som færosk Særsnliggcnili*, 
«g  H jcm m cstynt har dir for nu d tn  lovgiiende og  administrative M yndighed íor dette 
Omroade.
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ikke cr godkendt af og forsynel med eL Mærke fra el af Ministeriel aner
kendt Prðvningsudvalg,

3. Forpligtelse til Anmeldelse ío r  det i § 3 omhandlede Elektricitelsraad af de 
ved denne Anordnings Ikrafttræden bestaaende Anlæg og af nye Anlæg og 
Udvidelser af ældre Anlæg og Fastsættelse af Tidspunktet for Anmeldelsen 
samt Forpligtelse til at give Elektridtelsraadel eller dets befuldmægtigede 
Adgang til Anlæggenes Undersogelse,

1. Eleklricitetsraadets Tilsyn med Anlæg i saadanne Rum. i hvilke der kan 
opstaa Eksplosionsfare, eller hvor stærk eller godt ledende Fugtighed eller 
andre Grunde besvaírliggiir Vedligeholdelsen af Isolationen og formindsker 
Modstanden i de dersteds beskæftigede Personers Legemer; endvidere med 
Anlæg, der skonnes al medfóre sasrlig Fare for Menneskeliv eller for Til- 
intelgorelsc nf storre Værdier, herunder saadanne Virksomheder, der er un
dergivet Tilsyn i Henhold til Anordning for Færoerne om Forebyggelse af 
Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner af 23. Juli 1923. samt med Anlæg
i Teatre og andre Bygninger, hvori mange Mennesker samles,

5. Godkendelse af alle Anlæg med Henblik paa Opfyldelsen aí de under Punki I 
anforle Hegler om Sikkerhedsforanstaltninger,

B. 1. Forpligtelse for Ejeren (Brugeren) af et elektrisk Stærkstromsanlæg lil Ind
sendelse af statistiske Oplysninger saml til Brug for Eleklricilelsraadet at 
meddele alle de Oplysninger, der af Elektricilelsraadet skonnes nodvendige 
for Sagernes Behandling,

2. Frist lil al bringe Bndiomodtageanlæg (herunder Antenner m. \.) i Over
ensstemmelse med del til enhver Tid gældende Reglement for Udforelse og 
Drift af Stærkstromsanlæg,

3. Afgifter, der af Fabrikanter eller Forhandlere af elektrisk Lavspændings- 
installationsmateriel vil være at erlægge lil Provningsudvalgel lil Afholdelse 
af de med Príivningsudvalgels Virksomhed forbundne Udgifter.

4. Afgifter, der af Ejerne (Brugerne) af elektriske Stærkstromsanlæg vil være 
at erlægge til Elektricilelsraadet lil Afholdelse af de med Godkendelse og 
Tilsyn samt de med Raadels Virksomhed i Henhold til § 2 forbundne Ud
gifter,

5. Straf af Boder for Overtrædelse af de i Reglementet trufne Beslemmelser. 
Sager angaaende saadanne Overtrædelser bliver at behandle som Politi
sager; Boderne lilfalder Statskassen.

2 ] .  Elektricilelsraadet skal optage Forhandling med Ejere elier Brugere af be
staaende eiler nye Anlæg om Gennemforelsc uf Samarbejde, hvor saadanl af Raadet 
skonnes formaatsljenligt. Under Hensyn hertil skal ved Nyanlæg eller Udvidelser af 
bestaaende Anlæg, hvor Elektriciteten gores tilgængelig for Offentligheden eller 
for Medlemmer fAndelshnvere) af Foreninger eller Inleressenlskaber, men ikke 
ved Anlæg, der opreíles ti! udelukkende Forsyning af Ejerens eller Brugerens Be
drift, elhverl Forslag der angaar:
a. Anskaffelse eller Forogelse af Produktionsmidler,
b. Ledningsanlæg med tilhorende Transformaloranlæg o, lign,, der hell eller del

vis tilsigier el Samarbejde (herunder Kob eller Salg) med andre Anlæg,
forinden dets Paabegyndelse tilstilles Eteklricilelsraadel og gores til Genstand for 
en saavel teknisk som okonomisk Undersogelse. Ved Undersiigelsen skal der la
ges Sigte paa, om den ved Anlægget tilstræbte Elektricitetsforsyning paa teknisk 
rigtigere eller okonomisk mere fordelagtig Maade kan fremskaffes paa anden Vis. 
og  om Anlægget i Henseende til Driftsspænding, Slromart, Dimensioner, Belig
genhed m. v. er egnet lil al indgaa som Led i el beslaaende eller fremtidigt Led
ningssystem, der tjener lil eller skal tjene til Samarbejde mellem andre Anlæg.

1 Tilfælde af, al det anmeldte Forslag ikke straks kan godkendes, skal Elcktrí- 
eilelsraadet oplage Forhandling med Anlæggets Ejer eller Bruger med Hensyn til
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de Ændringer, Eleklriuitelsraadel anser íor paakrævet, og Arbejdet maa ikke paa- 
begyndei,. forinden disses Overvejelse er afsluttet.

Saafremt der ved disse Forhandlinger ikke opnaas Enighed, skal liaadel senest 3 
Maaneder efter Anmeldelsen afgive en Erklæring, indeholdende en udforlig Moti- 
\ering og eventuel Anvisning paa andre Udveje for en teknisk og okonomisk rig
tigere Forsyning, o;- denne Raadets Erklæring skal være offentlig tilgængelig hos 
de sledlige kommunale Myndigheder. Forlængelse af Frislen paa 3 Maaneder kan 
kun finde Sted med Samtykke af Ministeren for offentlige Arbejder.

Foralag til Anskaffelse eller Forøgelse af Produktionsmidler kan, uanset om de 
tilsigter Samarbejde eller kun Forsyning af egne Ledningsanlæg, dog ikke næg
tes endelig Godkendelse, naar Anlæggets Ejer fastholder Forslaget, efter at Raa- 
dets Erklæring har været forelagt Ejeren eller Brugeren, og Forslaget i ovrigt 
opfylder de under § 1 A. 1. nævnte Regler.

Ved Forslag til Nyanlæg eller Udvidelser af beslaaende Anlæg af den under Pkt. 
b nævnte Art, der helt eller delvis angaar el Samarbejde (herunder Kob eller 
Salg) med andre Anlæg, kan Raadels endelige Godkendelse alene go res afhængig 
af, om Forslaget tilfredsstiller de under § ] A. 1. nævnte Regler, og om der ved 
Anlægget er tageí de fornodne Hensyn (Slrbmarl, Driftsspænding, Ledningernes 
Konstruktioner og Beliggenhed) til foreliggende Muligheder for, at Anlæggel straks 
eller senere 'kan tilsluttes eller indgaa som Led i besiaaende eller fremtidigt Led
ningssystem, deT ljener til eller skal tjene lil Samarbejde mellem undre Anlæg, 
idet der dog skal tages Hensyn lil de eventuelle Merudgifier for Ejeren eller Bru
geren.

De her omhandlede Undersogelser og Godkendelser af Raadet er ikke fornodne 
for Ledningsanlæg med tilhorende Transformatoranlæg o. lign., som forsynes fra 
Ejerens eller Brugerens egel Anlæg eller \ed Kob íra el andel Anlæg, og for saa 
vidl de paagældende Ledningsanlæg ikke anvendes til Samarbejde,

2. Elektricitetsraadet bemyndiges til efler forudgaaende Mæglingsforsog al træffe 
Afgorelse i Tilfælde af Grænsetvist mellem lo eller flere Anlæg, hvorunder der 
ogsaa vil være al tage fornodent Hensyn lil Forbrugernes Interesser.

3. De af Elektricitetsraadet trufne Afgorelser, der vedrórer de i Punkt 1 og  2 i 
nærværende Paragraf omhandlede Forhold, kan inden en aí Ministeren for offent
lige Arbejder nærmere fastsat Frist indankes for denne til endelig Afgorelse.

1. Stridigheder, der ledrðrer Sporgsmaal om Samarbejde mellem de inleres- 
serede Parler, kan, naar samtlige disses Tilslutning dertil er givet, forelægges for 
Elektricitetsraadet lil endelig Afgorelse, idet dog Raadet med Billigelse af M ini
steren for offentlige Arbejder kan henvise de omhandlede Sporgsmaal lil Afgorelse 
for Domstolene.

31) I Henhold til Lov Nr. 169 af 11. Maj 1935 er der oprellel et Elektricitets- 
raad, der dels varetager de lil samme i Henhold til nærværende Anordning og 
Reglementet for l dfdrel^e og Drift af eleklri-ke Stærkstrbmsanlæg henlagte For
retninger, dels bislaar Ministeriet for offentlige Arbejder ved Afghelse af Betænk
ning i de del af Ministeriel forelagle Sager vedrbrende elektriske Stærkstrbms- 
anlæg.

Raadet. der har Sæde t Kobenhavn, men hvis Virksomhed?omraade omfatter hele 
Landet, og tom af Formanden kan sammenkaldes til Mode hvor som helsl i Lan
del. bestaar af en af Kongen udnævnt Formand og 12 af Ministeren for offentlige 
Arbejder udnævnte Medlemmer:
å Medlemmer med elektroleJínisk t ddannelse, hvoraf en med viden kabelig Ud

dannelse. og i óvrigl repræsenterende Sagkundskab med Hensyn til Driftsledelse,
maskinelle Sporgsmaal, Installationer og Arbejderrisiko,

*) Jfr, midl. Besl. Nr, 34 uf 28. Okt. 1940 om tt  færó^k Elekíricitelsnítvn, d. r udover dr 
E lektrkitettraadel og Proveuihalgct tildelte UeJíijtrlsar.
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1 Medlem med de Kvalifikationer, der udkræves for al have Sætle i en af Lands
retterne,

2 Medlemmer som Repræsentanter for Hovedsladsværker og Kobsladsværker efter 
Indstilling af henholdsvis Kobenhavns Kommunalbestyrelse og Kobstadforenin- 
Ee n i

1 Medlem som Repræsentant for Landværkcr eíter Indstilling af »Danske Elektri
citetsværkers Forening«:,

3 Medlemmer eíter Indstilling af henholdsvis Induslriraadet, Landbrugsraadet og 
Dc samvirkende Sogneraadsforeninger,

2 Medlemmer, hvoraf den ene er Elekiroinstallator, og den anden er i Besiddelse af 
Indsigt i Fabrikationen nf elektrisk Materiel.
Raadet indsender Forslag til Forretningsorden herunder om Nedsæltelse af 

de fornodne Forretningsudvalg til Behandling af de forskellige Sager til M ini
steren for offentlige Arbejder lil dennes Godkendelse.

Samtlige Medlemmers Virketid bestemmes til 6 Aar ad Gangen. De kan lillæg- 
ges aarligt Vederlag og fnar Godigorelse for Rejseudgifter tit og fra Modestedel 
efter deres af Formanden godkendte Regning, hvorhos de Medlemmer, der ikke 
oppebærer Honorarer, erholder Diæter i Overensstemmelse med Tjeneslemundslo^n - 
Regler om Vederlag lil Medlemmer af Kommissioner, ^ævn m. m. Raadet an 
tager fornoden Medhjælp. De ved Raadets Virksomhed medgaaende Udgifler bevil 
ges ved de aarlige Finanslove.

4 Elektriske Stærkstrómsanlæg maa ikke udsætle Driften af andre be=laaende 
Virksomheder for Forstyrrelse, Kan Forstyrrelserne undgaas \ed Iværksællelse af 
Sikkerhedsforanstaltninger, bliver disse al udfiire paa Bekostning uf det Anlægs
Ejer (Bruger), ved hvis Handlinger Forstyrrelserne er opstaaet, dog skal de ov- 
rige Virksomheder kunne tilpligtes at bære en passende Del af Bekostningen, hvis 
Foranstaltningernes Iværksællelse tillige medforer væsentlige Fordele for deres 
fremtidige Udovelse.

Sporgsmaal om:
a. hvorvidt et eleklrisk Sla:rkstromsanlæg udsætter Driften af en beslaaetule Virk

somhed for Forstyrrelse,
b . hvilke Sikkerhedsforanstaltninger der skat træffes for al udelukke saudan For

styrrelse,
c. hvem der skai bringe de paagældende Foranstaltninger til Udforelse, og
d. om og i hviUcet Omfang de ovrige Virksomheder skal deltage i Udgiflerne her

ved*
afgores, for soa vidt der ikke kan opnaas Overenskomst herom, med endelig og 
forbindende Virkning for Parterne af el for Færoerne særligt Nævn, bestaaende af
3 Medlemmer, hvoraf del ene, der fungerer som Formand, udnævnes af Ministeren 
for offentlige Arbejder for 6 Aar ad Gangen, medens de 2 andre Medlemmer for 
hvert enkelt Tilfælde udnævnes af Eiektrkitelsraadet uden for dets egen Midte.

Nævnet kan bestemme, at Stærkslromsanlæggets Udforelse eller Drift ikke maa 
puabegyndes, forinden de Sikkerhedsforanstaltninger, som findes nodvendige. er 
iruffet.

Nævnet fastsætter i sin Kendelse, hvem af Parterne der skat bære Omkostningerne 
ved dels Behandling af Sagen og med hvilket Belob. Sporgsmaalet om Omkostnin
gernes Slorrelse kan dog indankes for Ministeren for offentlige Arbejder; saadan 
Paaankning skal finde Sled inden 8 Uger efter Kendelsens Forkyndelse.

5J) Med Hensyn til Berettigelsen lil at udfore Arbejder ved elektriske Slærk- 
slromsantæg gælder de i Lov Nr. 9 af 23. Januar 1903 givne Bestemmelser, og 
er alene Personer, der har heslaaet en af Ministeren for offentlige Arbejder god 
kendt Prove for elektriske Installatorer. beretligede til al paalage sig Udforetscn og

<) Ifiilge midl. Best. Nr. 28 o ( 12. Nnv. 1943 kon del ficriíske Elckiricitetsnaivn dispen 
serc fra de i § 5, forste Stk., andet Punktum, indeholdte Bestemmelser.
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Vedligeholdelsen uf saadanne Slærksiromsanlæg, som er underkastet Tilsyn ifolge 
§ 1 A. !■., og Overtrædelse heraf straffes med Bode. der tilfalder Statskassen; Sager 
herom behandles som Politisager, For saa vidt del findes hensiglsmæssigl, al 
saadanne Prover afholdes ved Slalens Foranstaltning, bevilges Midlerne hertil ved 
de aartige Finanslove. De, som har bestaael Proven, har Rel lil al paatage sig 
elektriske Installationer overall i Landet. Enhver Inslallator bærer Ansvaret for 
deL af ham anvendte Personales Duelighed og Paalidetighed.

Elektricilelsraudet er berettigel til at undersbge, hvorvidt In=tallatorer udfbrer 
de dem overdragne Arbejder ]iaa tilfredsstillende Maade. Findes delle ikke at være 
Tilfældet, kun Raadel efter Omstændighederne ikende den paagældende en Stats
kassen lilfaldende Bode paa indtil 1.000 Kr. Raadel kan derho: erklære, al en 
Inslallator, som har beslaaei den ovennævnte Prove, har forbrudt den ved samme 
erhvervede Ret, hvis de! finder, al han har gjort sí^ skyldig i gentagen eller i grov 
Forsommelighed, eller hvis han undlader al erlægge en ham ikendl Róde inden en 
faslsul Frisl; en saadan Afgorelse kan dog indankes for Ministeren for offentlige 
Arbejder, der endeligt afgor Sagen.

Ktipilcl 2.
G Den. der driver el elektrisk Stærkslromsanlæg, er pligtig at erstatte den Skude 

paa Person eller Cods, som forvoldes af Anlægget, medmindre det oplyses, at den 
skadelidende selv forsætlig eller ved Uagtsomhed har hidfbrl Skaden, eller al denne 
ikke kunde have været afværget ved den Aglpaagivenhed og Omhu, som Driften af 
saadanne Anlæg udkræver saavel i Henseende ti! Driftsmauden som lil Maleriellet.

7 Den skadelidende er berettiget til Erslatning, ikke blot for den Skade, sotn 
han umiddelbart lider, men ogsaa for deraf folgende Udgifter, Næring=lab og Ulempe, 
Foreligger Legemsbeskadígel=e, har han desuden Krav paa Erslatning for deraf 
flydende Lidelse, Lyde og Vansir.

Saafremt nogens Dod forvoldes under de i § fí anforte Omstændigheder, skal der 
udredes Erslatning íor Udgifter ved hans Begravelse og for det Tab, som lides 
af dem, over for hvem den paagældende, dengang Ulykkestilfældet indtraf, havde 
eller havde paalaget sig Forsorgelsespligl.

8 Kan Skuden hidríire fra flere Stærkslromsanlæg. hæfter alle de Anlæg (jfr. 
§ C), for hvilke det ikke kan bevises, al Skoden umulig kan være íoraarsaget af 
dem, solidarisk over for den skadelidende. De lil Erstatning forpligtede Anlæg 
hæfter i Mangel af anden Overenskomst lige.

Kapitel 3.
9 Ledninger for elektriske Stærkslromsanlæg kan fores over og under Gader. 

Veje og  Jernbaner, naar FTemíorelsen sker saaledes. at Færdselen paa de paagæl
dende Steder ikke i nogen Maade kan forulempes derved. Forinden Anbringelsen 
af Ledningen finder Sted, skal der med 1 l  gers Varsel ske Anmeldelse derom til 
Vejens eller Jernbanens Ejer eller Restyrelse; denne kan da i Lobel a f 8 Uger 
efter Anmeldelsen nedlægge Protest mod Ledningens Fremforelse over for Mini
steriet for offentlige Arbejder, der afgor, om og paa hvilken Maade Ledningerne 
kan anbringes; for saa vidt Pæle eller Standere onskes anbragt paa \ ejens eller 
Jernbanens Areal, eller for saa vidt Fremforelsen skonnes at ville medfore íikono- 
misk Tab for Vejens eller Jernbanens Ejer, kan Tilladelsen af Ministeriet dog kun gi
ves under Iagttagelse af Forskrifterne i § 10 ff,

10 Til Fremforelse af Ledninger, Opstilling af Stangrækker med tilhorende Led- 
rtinger, Transformatorer o. lign. samt til Fremforelse af underjordiske Ledninger 
for elektriske Stærkslromsanlæg, der er af almen Interesse, kan med Tilladelse af 
Ministeren for offentlige Arbejder tvungen Afstaaelse af Rettigheder over offentlig 
eller privat Ejendom finde Sted. derunder Fairdselsret lil nodvendige Revisions- 
og Vedligeholdelsesarbejder, jfr. dog Erstatningsbestemmelserne i § 6.

Hvis Ministeren ikke finder Anledning lil straks al afslaa el om Erhvervelse af 
saadan Retlighed fremkommet Andragende, afgives Sagen til Eleklricitelsraadet til 
Undersogelse og  Erklæring.
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Raadet giver ved anbefalet Brev samtlige de Grundejere, offentlige eller private, 
over hvis Grunde der onskes erhvervet RelLigheder, og som har bekendt Bopæl 
eller Hjemsted her i Lundet, Meddelelse om Andragendets Fremkomst med Angi
velse af, hvilke Rettigheder der onskes erhvervet, og med Opfordring til inden 8 
Uger efter Meddelelsens Afsendelse ut fremsætte de Indsigelser, hvortil de maatle 
finde Anledning. En lignende Meddelelse gives Bestyrelserne for de Kommuner 
(Amts-, By- og Sognekommuner), som berores af Anlægget.

Raadet bekendlgor endvidere 2 Gange efter hinanden i Statstidende samt i et 
efter Raadet Skon passende Antal lokale Blade, ut saadant Andrugende er modtaget, 
og skal denne Bekendlgorelse tillige indeholde Opfordring lil alle, som maatte have 
interesser i Anledning af Anlæggel at varetage, og som ikke har modtaget særskilt 
Meddelelse om del paalænkte Anlæg, til inden 8 Uger fra den sidsle Bekendt- 
g&relsc for Handel ut fremsætte deres Bemærkninger.

Raadet er berettiget til af Andrageren al forlange sig meddelt aJIe Oplysninger 
om Anlægget og dels Drift, som skonnes nódvendige til Bedommelse af Andragen
det.

Naar de i 3die og Ide Stykke nævnle Frisler er udlobel, og Raadet har endl 
sine Undersogelser, afgiver det Betænkning til Ministeriet for offentlige Arbejder 
der afgor, hvorvidt og i hvilket Omfang Andragendet kan imodekommes. Tilla
delse til tvungen Erhvervelse af Adgang til al benvtte offentlige Gader og Veje 
kan dog kun gives for el Tidsrum af hojsl 10 Aar.

11 Naar Ministeriet for offenllige Arbejder har givet Tilladelse til tvungen Er
hvervelse af Retligheder over fremmed Ejendom, indkalder Eleklricilelsraadet saa
vel den eller dem, der har faaet den ovennævnte Tilladelse, som de paagældende 
Grundejere (Brugere) til et Mode i den paapældende Egn, hvortil Tilsigelse gives 
med 4 Ugers Varsel enten ved anbefalet Brev eller ved Stævningsmændcne. Raa
det ufgor, hvor Modet skal afholdes, og til hvilket Anlal nf dets Medlemmer, der 
*kal deltage deri.

Paa Model forhandler Raadet den nærmere Ordning med Parterne. Opnaas Fo p  
lig ikke, eller udebliver vedkommende Grundejer (Bruger), faslnælter Raadel med 
bindende Virkning inden for de ved Ministeriets Tilladelse til Tvani^afstaøelse givne 
Grænser Indholdet og Omfanget af de Rettigheder over hver enkelt Ejendom, der 
skal erhverves, medens Spiirgsmaalct om Erstutningens Slorrelse henvises til 
Fastsættelse ved en Voldgiftsret. Den Sikkerhed, der eventuelt bliver al stille for 
Erlæggelsen af Erstatningen, fastsættes af Eleklricitetsraadel og skol være depo
neret i den Bank, som Partnerne efter Overenskomst maatte bestemme, eller, hvis 
Overenskomst ikke foreligger, i Nationalbanken, forinden Arbejdet paabegyndes.

12 Til den t § 11 nævnte Voldgiftsret vælger den, som har íaaet Tilladelsen 
ifolge § 10, og Grundejeren (Brugeren) hver sin Voldgiftsmand. Dersom en af 
Parlernc ikke skriftlig har meddelt den nnden Purl sit Valg inden 4 Uger efter, 
at denne sidste skriftlig har meddelt ham sit Valg, mister den forstnævnte sin 
Ret lil al vælge, saaledes al den anden Part har Ret til at vælge ogsaa den anden 
Voldgiftsmand. Saafreml der ikke opnaas Enighed imellem de 2 Voldgiflsmænd, 
afgiir en Opmand, der udmeldes uf Sorenskriveren (Dommeren) paa Færoerne, in
den for Grænsen af de modstridende Opfattelser de Punkter, der er Uenighed om. 
Voldgiftsrettens Afgorelse meddeles begge Parter skriftlig. Afgorelsen er forbin
dende for begge Parler og endelig.

13 De Belob, som af Anlæggets Ejer skal udbelales i Erstatning, bliver ut ud
betale direkte lil vedkommende Grundejer (Bruger). Anlæggets Ejer er berettiget
lil. forinden Erslalmngsbelobel betales, al forlange Bevis for, at Panlhavere og andre 
vedkommende samtykker i Udbetalingen, og. indtil saadant Bevis foreligger, at 
deponere Erstalniingsbelobet i den Bank, som Parterne efler Overenskomst maatte 
bestemme, eller, hvis Overenskomst ikke foreligger, i Nalionalbanken, og med den 
Virkning, at Belobel med paalbbende Renler ikke kan hæves, forinden begge Par
ters Samtykke til Udbetalingen foreligger«
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14 Til Bevis for, al Hellighed over anden Mands Grund er erlnervet, tjener en 
Udskrift af del for Elektricitetsraadel passerede, hvilken Udskrift Anlæggets Ejer 
kan lade tinglæse som Hæftelse paa Ejendommen.

15 Saafremt Gennemførelsen af de i § 10, lsle Slykke, omhandlede Foranstalt
ninger efter Eleklricitetsraadets Skiin nodvendiggiir Fjernelsen af Bygninger, Sko\ 
eller andre Hindringer, kan Minisluren for offentlige Arbejder tillade, at der efter 
Reglerne i Lov Nr. 69 af 7, Maj 1881 foretages den i nævn le Øjemed fornodne 
Ekspropriation.

Til Udvidelse af bestaaende Elektricitetsværker. Anlæg og Udvidelse af Under
stationer, Omformerstalioner, Koblingsstationer o. lign., der er af almen Inleresse, 
kan Ministeren efler Indstilling fra Élektricitetsraadet tillade, at de derlit nodven
dige Arealer m. v. erhverves ved Ekspropriation o\erensstemmende med de i nær
værende Paragrafs lsle Stykke nævnte Regler.

16 Alle Omkostninger ved de i §§ 10 15 omhandlede Forretninger m. m. bæres 
af Anlæggets Ejer, derunder Udgifterne til fri Befordring og Diæter i Overensstem
melse med Tjenestemandslovens Regler om Vederlag til Medlemmer af Kommis
sioner, Nævn m, m. for de i § 12 omhandlede Voldgiftsmænd.

17 De i nærværende Kapitel givne Forskrifter finder ikke Anvendelse paa An
læg, der kræver Koncession.

Kapitel 4.
18 Ministeren for offentlige Arbejder kan paa Raadets Indstilling overdrage Til

synet med kommunale Anlæg til de paagældende Kommuner selv.
Ministeren for offentlige Arbejder kan endvidere paa Raadeis Indstilling helt eller 

delvis overdrage Tilsynet med Installationer til Ejeren eller Brugeren af de Anlæg, 
hvorfra vedkommende Installationer forsynes, idet Ejeren eller Brugeren da er 
berettiget til for delte Tilsyn at opkræve Afgifter, der er godkendt af Raadet.

Overdragelse af Tilsyn kan dog tilbagetages, ifald Raadet efter foretagne Under
sogelser finder, at Tilsynet ikke foretages paa tilfredsstillende Maade.

For de Staten tilhorende Anlægs Vedkommende paahviler det de Myndigheder, 
under hvilke de henhorer, al paase, al de opfylder Bestemmelserne i denne Anord
ning og i de Anordninger, som i M edfor af samme udstedes.

10 Anordning Nr. 2HI af 20, December 1929, hvorved Lov Nr. 77 af 19. April 
1907 om elektriske Stærkslromsanlæg, saaledes som denne er ændret i Henhold til 
Lov ISr. 116 af 20. April 1928, sælles i Kraft paa Færderne, ophæves.

7. April —  Lov i\r. 95 om ARBEJDSLØNS UDBETALING paa Færoerne.
1 Arbejdslon lil Arbejdere og Daglejere, beskæftigede ved Handel Haandværk. 

Industri og Minedrifl, til Sofolk og  Arbejdere paa Dæksfarlojer, -om gaar paa 
Fiskeri eller Hvalfangst, og ti! Arbejdere og Daglejere, der i Land udforer A r
bejde til saadanne Farlojers Udrustning eller ved Ladning eller Lodning, skal ud
betales i rede Penge og maa ikke erlægges ved anden Modydelse, medmindre der 
derom forud er truffet udtrykkelig Overenskomst,

Arbejdslon lil Personer, som deltager i Fiskeri eller Hvalfangst, kan dog i Hen
hold til derom truffen Aftale erlægges som en vis Andel i Fangsten.

Foranslaaende Regel finder Anvendelse, uanset at Arbejdet udfore- paa Akkord,
2 Arbejdslon til de i § 1 nævnte Arbejdere, der udforer daglonneí Arbejde i 

Land, udbetales, medmindre anden Aflale er truffet, i det mindste een Gang om 
Ugen,

3 Udfores Arbejde af den i § 1 omhandlede Art paa Akkord, udbetales der. 
medmindre anden Aflale er Iruffet, i del mindste een Gang om L gen et Forskud 
paa Vederlaget, der s\arer til den normale Daglon for det paagældende Arbejde. 
Ved Akkorder nf længere Varighed end I Uger kan Arbejderne derhos hver Ide 
Uge forlange del hidtil udforle Arbejdet afregnet og indtil to Trediedele af del
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indtjente Resivederlag udbetalt, Naar Akkorden er fuldfort, udbetales Restvederlaget 
senest 10 Dage efler.

Arbejdsugen slulter hver Fredag og Lonning^ugen slutter hver Torsdag.
4 Udbetaling af de i de foregaaende Paragraffer omhandlede VederlajísydeJ.'ei1 

finder Sled i Arbejdstiden paa eller ved Arbejdspladsen eller paa Arbejdsgive
rens Kontor.

5 Saafremt ikke andel fólger af den gældende Lovgivning eller er hjemlet i kol
lektiv Overenskomst eller i skriftlig Kontrakt med Arbejderen, kan der ikke fore
lages Tilbageholdelse i Lonnen eller Fradrag i denne i særlige Øjemed.

6 Sager angaaende Arbejdslon tíl de i § 1 omhandlede Arbejdere kan anlæg
ges ved Retten for Færoernes Retskreds, uanset hvor sagsogle har Bopæl, og  be
handles efter de for Underretssa^er gældende Reeler.

7 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1937.

28. April Skr. fra Færoernes Retskreds om OPRINDELSESCERTIFIKATER.
De Oprindelsescertifikater, som udstedes her fra Konlorel, udfærdiges af Nota

rius publicus, for hvis Attestation der betales Gebyr 2 Kr. 22 Øre i Henhold til 
§ 53 i Sportelreglementel for Færoerne af SO. Marts 1886. Notarial-Altestationen 
indeholder en Bekræftelse fra Notarius publicus og afgiver en Erklæring om Va
rens Oprindelse, hvilken Erklærings Indhold anfdres tilligemed en Tilfojelse om 
Erklæringsafgiverens Identitet og Troværdighed. Notarius anstiller ikke nogen 
som helst selvstændig LJndersdgelse af selve Varen eller med Hensyn til dens Op
rindelse og raader heller ikke over Midler til at anstille saadan l ndersogeUe.

De Oprindelsescertifikater, som benyttes med Hensyn til Fiskeparlier til Spa
nien —  og det er langt de talrigste Tilfælde for Færoernes Vedkommende har 
dog i de sidste ‘Par Aar haft et andet Indhold, idet Notarius publicus nu i disse 
Tilfælde paa Grundlag af forelagte Bevisligheder selv afgiver Erklæring om Fi
skens Oprindelse, jfr . den med AmteLs Skrivelse af 25. d. M. fulgte Blanket til 
Opnindelsescertifikal besleml for Spanien.

Naar Notarius i Certifikaterne lil Spanien kan afgive saadan Erklæring, skyldes 
det navnlig, at de forelagte Bevisligheder hidrorer fra Oplysninger, som afgives 
overfor Notarius af vedkommende Vragerkonlrolldr, som er Tjenestemand i en 
Institution, der har anstillet en selvstændig Undersogelse af Fisken. Vragerkon- 
trolloren afgiver nemlig Konnossementet Oplysninger om samme Fiskepartier, som 
oinhandles > Oprindelsescerlifikalerne, jfr. vedlagte Blanket til Konnossement.

Med Hensyn til Fisk, som ikke vrages, og med Hensyn til andre Varer end Fisk 
vil Notarius formentlig ikke kunne afgive anden Attestation angaaende Oprindel
sen end Erklæringsafgiverens egen Udtalelse, da Notarius med Hensyn til disse 
Varer ikke vil have andre Oplysninger al bygge paa end vedkommende Erklærings- 
afgivers egen Udtalelse. Man er ikke kendt med, hvorvidt Polen eller Danzig kræ
ver Oprindelsescertifikater af specielt Indhold.

30. Maj —  Bek. Nr. 156 om Ændr. i Bek. Nr. 431 af 2. Okt. 1922 om Vedlige
holdelse, Behandling og Aflevering af saml Tilsyn med de under Justitsm. horende 
TJENESTEBOLIGER paa Færoerne. (Indfojet i Bek. af 1922).

20. Juni —  Bek. Nr, 160 om Æ ndr. i Bek, for Færderne om STATISTIK af 
9, Jan. 1936, (Indfojet i Bek, af 193G).

30. Juni —  Æ ndring i det under 19. Juni 1933 udfærdigede REGLEMENT for 
Ordens Overholdelse i VAAG HAVN, (Indfojet i Reglem. af 1933).

579



1936 17. Juli

17. Juli lndenr. Skr. om Embedslægers Behandling af FNATPATIENTER.
I Anledning af den med Amlels Skrivelse af 20. f. M. lil'bagefulgte Sug 

vedrorende en Foresporgse] fra Kredslæge N. N. om Betalingen for Embedslæger
nes Behandling af Fnatpaiienter paa Færoerne skal man efter sledfunden Brev
veksling med Sundhedsstyrelsen til Efterretning og videre fornoden Bekendtgórelse 
meddele, at man med Amtet er enig i, at. Embedslægerne med Hensyn til Behand
lingen af disse Patienter ikke indtager anden Stilling end andre Læger, bortset fra. 
at de i Henhold til Anordning af L Oktober 1919 § 13 er forpligtet til vederlags
frit at behandle fattige og Aldersrentenydere for Fnat, samt at man iovrigt maa 
anse det for onskeligt, at der for Behandlingen af FnalpatierUer ydes en lignende 
Betaling som den i den færoske Epidemiiov uf 17, Marts 1922 § 31 for Epidemi
forretninger fastsatte.

5. Okt. An. Ŝr. 221 for Færoerne om offentlig Auktion ved Al KTI01SS 
LEDERE.

I M edfor af den Regeringen ved § 22 i Lov Nr. 132 af 16. April 1935 om offenl 
lig Auktion ved Auktíonsledere meddelte Bemyndigelse fastsættes herved, at Loven 
skal være gældende for Færoerne i Folgende Affattelse:1)

/ .  Anordningens Omraade.
1 Frivillige offentlige Auktioner skal, bortset fra de i Slk. 2 og 3 nævnte Und

tagelser, afholdes af Auktíonsledere, beskikkede af Justitsministeren,
Auktioner, der ifolge den hidtil gældende Lovgivning kan afholdes uden Fojre 

dens Mellemkomst, omfattes ikke af denne Anordnings BeslemmeLer.
Frivillige offentlige Auktioner over fast Ejendom og registreríngsplijitige Skit>e 

afholdes i Overensstemmelse med de hidtil gældende Repler af Fopeden.
2 Tvangsauktion over Losore bortset fra registreringspligtige Skibe. Aktier, 

Gældsbreve og andre Fordringer kan efter Henvisning af Fogeden afholdes ved en 
Auktionsleder, der bekendtgbr Auktionen i Overensstemmelse med Retsplejelovens 
§ 544, Stk. 1, og § 515 og foretager Auktioner i Ov erensstemmel e med §§ 519. Slk.
1, og  550.

For Boers Vedkommende træffes Beklemmelse om saadan Henvisning af Skifte 
retten eller executor testamenti.

/ / .  Auklionsledercs Beskikkelse, Vederlag, Sikkcrhcdssdllclsi m. w .-l
3 Auktíonsledere beskikkes af Justitsministeren efter Indstilling af Fogeden.
Beskikkelsen kan kun meddeles Personer, der har dunsk Indfodsret, er fyldt 25

Aar og er vederhæftige og uberygtede.
Beskikkelsen meddeles for el nærmere betegnet Omraade. inden for hvilket Auk- 

tionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde Auktion.
De ved Anordningens Ikrafttræden ansatte Sysselmænd skal have Ret til, saa 

fremt Andragende derom indgives til Justitsministeriet inden den I. Juli 1937, al 
beskikkes som Auktíonsledere for paagældende 5ys:el, Sjsselmanden for Strómb 
Syssel dog kun for \ordstrðmb Præstegæld,

Justitsministeren kan tilbagekalde BeskikkeLen efter forud indhentet Erklær ng 
fra Fogeden.

4 For Afholdelse af Auktion betales lil Auklionslederen af Rekvirenten el Veder 
Sag svarende til I 5 af den Stalen lilfaldende Afgift for Auktionen, dog mindít 15 
Kr, For en aflyst Auktion belales 10 Kr.

Endvidere har Auklionslederen Krav paa Godlgorelse for Udgifter efler nærmere 
af Justitsministeren fastsatle Regler,

Det er en Auktionsleder tilladt at virke om Inkassator ved de af ham afholdte 
Auktioner.

! )  Jfr. Instruks for Auktíonsledere a f 9. April 19/17.
2 )  Jfr. Bek. Nr. 96 af 31. Mnrts 1937.
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5 Auktionslederen hæfter personlig over for StaLskassen for de denne tilkom
mende Afgifter,

Auktionslederen er pligtig al stille Sikkerhed for rettidig Belaling af de Stats
kassen tilkommende Afgifter og for sin eventuelle Erstatningspligt over for Rekvi- 
renler og Auktionskobere.

Nærmere Regler om Sikkerhedsstiillelsens Art og Storrelse fastsættes af Ju
stitsministeren efter Forhandling med Finansministeren.

6 Auktionslederen skal fiire autoriserede Boger, jfr . Lov Nr. 260 af 6. Maj 
1921.

Endvidere skai han fore en af Fogeden autoriseret Auktionsbog, om hvis Fo
relse Justitsministeren fastsætter nærmere Regler. Naar Aukiionsbogen er udskre
vet, skal den afleveres lil Fogeden.

7 Auktionslederen er plíglig lil selv eller ved en af Fogeden auLoriserel Fuld
mægtig at afholde Auktionen. [ Tilfælde of Auktionslederens eller dennes Fuld
mægtiges Forfald kan der af Fogeden undtagelsesvis meddeles en anden af ved
kommende Auktionsleder antagen Person Bemyndigelse til at afholde Auktion. Auk- 
tionsledcrens Stedfortrædere skal opfylde de i § 3, Stk. 2, opstillede Betingelser, 
dog al en Alder af 21 Aar er tilstrækkelig.

8 Auktionslederen er pligtig at give Agt paa, at der ikke foreligger Omstændig
heder, som lyder paa manglende lovlig Adkomst til det, der skal bortsælges ved 
Auktion, ligesom han skal paase, at Bortsalget ikke kommer i Strid med Nærings- 
lovgivningen eiler andre Lovregler,

Nærmere Regler til Gennemforelse af delte Paabud kan meddeles af Justits
ministeren.

Bortset fra de i Slk. 1 ommeldte Tilfælde kan en Auktionsleder kun nægte sin 
Medvirken til Bortsalg, naar der iJcke poo Forlangende stilles ham Sikkerhed for 
samtlige Omkostninger.

9 Klager over en Auktionsleder indgives til Justitsministeren gennem Fogeden,
Justitsministeren .kan fastsætte nærmere Hegler om Kontrolforanstaltninger over

for Auktionsledere saml efler Forhandling med Ministeren for Handel, Industri 
og Sofart om Auktionsbekendlgcirelse og Reklamer m. v .1)

IH. Afholdelse af Auktion m. m.
10 Snarest muligt efter Modtagelsen af Auktionsbegæringen berammer Auktions

lederen efter Forhandling med Rekvirenten Tid og Sted íor Auktionens Afhol
delse.

11 Det beror paa Rekvirenten, hvorledes Auktionen skal bekendlgíires. jfr. dog 
§ 9, Slk. 2.

Bekendtgorelsen skal angive, om Salgsgonatandene sælges for Auktionsrekviren- 
tens eller for anden Mands Regning.

Ved Auktioner, hvor Salgsgenstandene angives helt eller delvis at hidrore fra 
navngivne Boer eller Personer, skal det i Bekendtgorelsen udtrykkelig fremhæves, 
hvis der ved Auktionen ogsaa sælges Genstande, som ikke hidrorer fra de særlig 
angivne Boer eller Personer.

I Tilfælde, hvor Salg ved offentlig Auktion er foreskrevet i Lovgivningen, skal 
Auktionen bekendtgores og Auktionsvilkaarene affa-ttes efler de for Tvangsauktion 
gældende Regler, medmindre Fogeden, hvem Sporgsmaalet kan forelægges, tillader 
Afvigelse herfra.

12 Til Hrug ved Auktionen skal der udarbejdes et Auktionskatalog, indehol
dende Auktionsvilkaarene, der indfores straks efter Titelbladet, og en Fortegnelse 
i Nummerorden over de Genstande, der onskes bortsolgt. Forlegnelsen kan supple
res under Auktionen. Paa Auktionen mnu ikke borlsælges Genstande, der ikke op
tages i Kataloget.

Omfatter Kataloget Genstande hidrorende fra forskellige Sælgere, skal detle ty

' )  Jfr. Bek, Nr. 97 al 9. April 1937.
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deligt angives. Hvis Salgsgenstandene opgives helt eller delvis at hidrore fra navn
givne Boer eller Personer, skal deí bestemt opgives, hvilke Genstande der hidrorer 
íra hvert enkelt navngivet Bo eller Person,

Nærmere Regler om Auktionskatalogets Indretning kan fastsættes af Justitsmini
steren,

13 Ved Auktionens Begyndelse oplæser Auktionslederen Auktionsvilkaarene, som 
tillige skal opslaas til almindelig Efterretning paa et iøjnefaldende Sted i Lokalet 
eller, hvis Auktionen afholdes under aaben Himmel, da dér, hvor den holdes eller 
begyndes, Naar dette er iagttaget, kan de paa Auktionen bydende ikke paaberaabe 
sig Uvidenhed om Auktionsvilkaarene, Genstandene .skal saa vidt muligt opraabes 
i den Rækkefiilge, i hvilken de er opfort i Kataloget, og under Iagttagelse af Reg
lerne i § 12, Stk. 2.

Auktionslederen afholder Auktionen, jfr . § 7, og paaser, at den fremmes med 
behorig Orden. For saa vidt Auktionslederen ikke tillige er Inkassator, har Inkas- 
salor Ret til at foretage Opraabet og meddele Hammerslag. Auktionskataloget fo
res af Auktionslederen personlig eller ved en anden under hans umiddelbare Til
syn.

Der s'kal gives de modende fornoden Adgang til forud for eller under Auktionen 
at gore sig bekendt med de til Salg stillede Genstande,

De enkelte Salg sker ved, at Hammerslag efter 3 Gange gentaget Opraai) uden 
Overbud gives til den hojeslbydende, eller hvis dennes Bud paa Grund aí hans 
manglende Evne til at opfylde Auktionsvilkaarene forkastes, til den næslfiojest- 
bydende og saa fremdeles. Det kan stilles som Betingelse for Bortsalg, at Kobe- 
ren i del mindsle har budt den Pris, som Auktionsrekvirenten forud for Auktionen 
i en skriftlig Meddelelse til Auktionslederen har stillet som Vilkaar for Bortsalg. 
Vil Rekvirenten gore Brug af denne Bestemmelse, maa han oplyse, at den forlangte 
Mindstepris ikke er opnaaet, og der maa da ikke gives Hammerslag. Rekvirenten 
bestemmer selv, hvorvidt hun vil oplyse Mindsteprisens Storrelse. Naar Hammer
slag er meddell, er Sælgeren bundet ved Salget, for saa vidt Auktionsltoberen paa 
sin Side opfylder Vilkaarcne. Salg under Forbehold af Godkendelse efíer Hammer
slagets Meddelelse maa ikke finde Sled.

Nærmere Regler om Fremgangsmaaden ved Auktionen kan gives af Juslitsmini- 
sleren.

14 En Auktionsleder maa ikke selv eller ved anden sælge egne Ting eller 
kobe eller byde paa en Auktion, som han eller nogen paa hans Vegne afholder.

15 Det er en Auktionsleder forbudt i Tilknytning lil en afholdt Auktion at med
virke ved Salg underhaanden af en opraabt, men ikke ved Auktionen solgt Gen
stand eller at modtage Vederlag i Anledning af saadant Salg.

16 Auktionslederen afgor Tvistigheder, der opstaar vedrðrende Fremgangsmaa
den under en frivillig Auktion. Fremsæltes der iovrigt Indsigelser under denne, 
er Auktionslederen ikke pligtig at lage Hensyn lil disse, medmindre vedkommende, 
efter at Auktionslederen har nægtet at tage Indsigelsen lil Folge, nedlægger Pro
test til Auklionsbogen mod Auktionens Fremme. Auktionen skal da i det Omfang, 
Prolesten nódvendiggiir dette, standses under Forudsætning uf, at vedkommende 
—  for saa vidt det forlanges af Auktionslederen uopholdelig stiller en af denne 
fastsat Sikkerhed for Standsningens Fcilger, Auktionslederen tilstiller Fogeden Ud
skrift af Auklionsbogen. Fogeden afgiir, om Proteslen har været berettiget, og 
fastsætter i benægtende Fald eventuel Erstatning. Forhandlingerne for Fogeden 
foregaar efter Reglerne i Retsplejelovens Kap. 52.

Fremsættes der under en i Henhold til Anordningens § 2 afholdt Tvangsauktion 
Indsigelse over for Auktionslederen, standses Auktionen i fornodent Omfang, uden 
at der i denne Anledning kun kræves Sikkerhedsstillelse. I 6\rigl forholdes i Over
ensstemmelse med Reglerne i 1ste Stykke,

17 For Kobesum og Auktionsomkostninger haves Udpantningsret,
18 Udskrift af Auklionsbog saml Atteslation af Auktionsregning meddeles af
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Auktionslederen mod el af Juslilsminisleren faslsnl Vederlag, íor sua vidt han er 
i Besiddelse af Auklionsbogen eller Auktionskataloget, ellers af Fogeden.

II . Meddelelse til Fogeden, Afregning af Afgift m. m.
19 Senest Kl. 12 sidsle Sognedag fór Auktionens Afholdelse tilstiller Auktions- 

lederen Fogeden Meddelelse om Tid og Sted for Auktionen og Oplysning om, hvor
ledes den har været bekendtgjort, bilagt med Auktionsvilkuar og Angivelse af de 
Genstande, der agtes solgt.

20 Senest en Lige efter Auktionens Slutning indsender Auktionslederen det sam
mentalte Auktionskatalog med en af hum bekræftet Ud^krifl af AukLionsbogen til 
Fogeden.

Fogeden foretager snarest muligt Beregning af den Statskassen tilkommende Af 
gift. Auktionslederen er pligtig al give Fogeden de Oplysninger, som denne maatte 
finde nodvendige til Afgiftens Beregning, eventuelt ved personligt Mode paa Foge- 
deru Konlor.

Fogeden meddeler Auktionskataloget Paalegning om Afgiftsberegningen, optager 
Beliibet i Afgiftsbogen og tilbagesender derefter Katalogel ti! Auktionslederen, som 
seneíi Í3 Dage efter Modtagelsen skal índbeLale Afgiften til Fogeden, Aukiionslede* 
ren ska! opbevare Kataloget i 2 Aar.

Yderligere Begler kan fastsættes af Justitsministeren.
f . Straffe- og IkrafUntídeLsesbestemrnelser.
21 Den, som uhjemlet foretager offentlige Auktioner, eller som i ovrigt over

træder denne Anordning eller dc i Medfor af den fastsatte Bestemmelser, straffes, 
for saa vidt hojere Slraí ikke er forskyld! efler den almindelige Lovgivning, med 
Bode.

Boderne lil falder Statskassen,
22 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1937,
Med Hensyn til de Auktioner, som er poabegyndl, men ikke tilendebragt inden 

Anordningens Ikrafttræden, forholdes efler de hidtil gældende Begler.

12. Nov. —  Skrivstovukostnaður til KOMMUNUFOBMENN,
Den Godtgorelse, der i de færoske Landkommuner fra 1. Januar 1937 kan ydes 

Lil Medhjælp til Formændeiie, fastsættes herved i Medfor af Landkommunallovens 
§ 27 ikke at maatle overskride 50 Kr. for hver 100 Indbyggere i Kommunen med 
et Tillæg af 2 pCt. af del paalignede Skaltebelob. (Vedtagel af Lagtinget).

27. Nov. —  Lov Nr. 256 om Tillæg li! Lov for Færoerne af 28. Febr. 1908 om 
SMITSOMME SYGDOMME HOS HUSDYli. (Ir.dfGjet i Loven af 1908).

3. Dec. —  Skipan fyri SKÚLABÓKAGRUNNIN.
1. Grunnurin eitur »Skúlabókagrunnurin«.
2. Grunnurin hevur ognarrælt til hesur bokur:

A. C. Evensen: Slavingarbók, Lesibók fyri yngri biirn, Lesibók fyri eldri 
■biírn, og M. F, Michelsen: Kortfattet Kursus i Malhematik for Færoernes Semi- 
nurium, og lil aliar tær skúlabíikur, sum grunnurin í komandi líð gevur út og 
lelur studning til.

3. Grunnurin verSur gjórdur av leimum innlokum, sum hunn fær írá tinginum, 
og sum hann fær av leimum nelto-inntokum, sum koma inn við soluna av teim- 
iirn i § 2 nevndu bókum. Skúlanevnd liigtingsins selur á hviirjum ári, so leingi 
lorvur er til tcss, fram uppskot um peningasludning lil grunnin.

L Tær inntokur, sum grunnurin fær, \erffu eftir fyriskipan av stjórnini settar 
inn i ein álítandi sparíkassu.

5. Allar skúlabokur, ið úl verða givnar við sludningi írá grunnítium, skulu við
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lílmæli frá skúlabókanevndíni verða góðkendar (autoriseraðar) av skúlastjóm- 
ini.

6. Grunnurin verður styrdur av eíni 5-mannanevnd. 3 limir verSa valdir av ting- 
inum, soleiSis al ein leirra fer frá á hvorjum ári, fyrstu og aðru ferð við luL 
akasli millum teirra, sum fyrst vórðu valdir. Skúlasljórnin \elur ein lim. op 
Foroya lærarafelag velur ein fyri 3 ár ísenn. Samslundis verða 5 liltaksmenn 
valdir.

7, Roknskaparár grunnsins er álmanakkaárið. Å  hvorjum ári sendir ncvndin tin"- 
inum frágreíðing um nevndararbeiðið, roknskap og y\irlil yvir fíggjarslundin.

6, Febr. 1937 Skr. fra Kirkeiitspekiionen om REPARATIONSARBEJDER PAA 
KIRKER.

Efler ForhandSing med Lagtingsrevisor og Lagtingets Kirkekasseudvalg skal 
man anmode Mcnighedsraadene om ved Foretagelsen af udvendige Reparationer 
paa Kirkerne at iagttage folgende:

1. Inden stórre udvendige Reparationer {til samlet Udgift af over 200 Kr.) paa
begyndes, bor der indhenles bindende Tilbud saavidt muligt fra flere Personer 
eller Firmaer saavel paa selve Arbejdets Udforelse som paa det dertil niidven- 
dige Materiale, og af de afgivne Tilbud bor normall del billigste anlages.

Ved mindre Reparationer (til samlet Udgift a f ikJce over 200 Kr.) kan det und
lades al indhente Tilbud, men Menighedsraadene biir ogsaa i disse Tilfælde paa;e, 
at Arbejdet udfores billigst muligt.

2, Samtlige Regninger for Udgifter lil udvendig Reparation af Kirker maa ved 
Fremsendelsen lil Kirkeinsjieklionen være forsynel med Paategning fra Menigheds- 
raadene om, at Regningerne alene vedriirer udvendig Vedligeholdelse.

Angaar Regningerne en slðrre Reparation, jfr . foran, maa de indhentede Tilbud 
indsendes lil Kirkeinspeklionen sammen med Begæringen om Anvisning.

31. Marts —  Bek. Nr. 96 ang. dc paa Færoerne beskikkede AUKTIONSLEDERES 
SIKKERHEDSSTILLELSE, VEDERLAG M. M.

I M edfor af § 4, Slk. 2, § 5, Sik. 3 og § 18 i Anordning for Færíierne Nr. 224 af 
5* Oktober 1936 om offentlig Auktion ved Auklionsledere fastsætter justitsmini
steriet hermed efter Forhandling med Finansministeriet folgende Bestemmelser an- 
gaaende Auklionslederes Sikkerhedsstillelse, Vederlag m. m.

1 Forinden der meddeles en Person Beskikkelse som Auktionsleder, skul han 
ifolge Anordningens § 5, Stk. 2, stille en Sikkerhed.

Sikkerheden ska! som Regel udgíire 5.000 Kr.
Sikkerhedsstillelsen, der hæfter forst for Auktionsledcrens rettidige Betaling af 

de Statskassen tilkommende Afgifter og derefter for hans eventuelle Erstatnings
pligt overfor Rekvirenter og Auktionskobere, kan bestaa i:

a) Forsifcringsbreve fra Selskaber, hvis Formaal er al tegne Kautionsforsikring, 
naar det paagældende Selskab har opnaaet Finansministeriets Anerkenddse af, al 
dets Forsikringsbreve kan anlages som Sikkerhed for Eksekutorer eller Auktions- 
ledere.

b) Danske Statsobligationer, af Staten garanterede Obligationer og  saadanne paa 
Kobenliavns Bors noterede Værdipupirer, hvori Umyndiges Midler anordningsmæs- 
sigt kan anbringes. Kursværdien af de nævnte Værdipapirer beregnes i Overens
stemmelse med de for Statens Kassebetjente gældende Hegler, jfr. for Tiden Finans
ministeriets Bekendtgorelse Nr. 327 af 8. December 1931.

liivrigt kan Sikkerheden kun bestaa i saadanne Værdipapirer, som af Justits
ministeriet godkendes som Sikkerhed.

Forsikringsbreve deponeres hos vedkommende Foged. Denne biir ikke modtage 
Værdipapirer til egen Opbevaring, men saadanne Papirer skal af Auklionslederen
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deponeres i Bank eller Sparekasse mod Recepisse, der lages i Forvaring af Foge
den, og som skal indeholde Be-'lemmeke om, at Udlevering kun maa finde Sted med 
Fogedens paulegnede Tilladelse.

Stilles Sikkerhed ved Tegning af Forsikring, skal Fogeden paase, al Forsikrings- 
dokumenterne klausuleres saaledes, al Forsikringen ikke kan hæves eller ændres 
uden skriftligt Samtykke fra Fogeden, al der fra Forsikringsselskabet ufortovel vil 
være at sende Meddelelse til Fogeden, forsaavidt Præmien ikke retlidig betales el
ler anden Misligholdelse finder Sted, samt aí Forsikringen forbliver i Kraft indlil 
1 Maaned efter, al der er liUendl Fogeden Meddelelse om Misligholdelsen.

Saafremt del under Hensyn lil Omfangel af Auklionslederens Virksomhed eller 
paa Grund af andre Omstændigheder maa anses for paakrævet, al den stillede Sik
kerhed forhojes, skal vedkommende Foged gore Indstilling til Justitsministeriet her
om. Ligeledes kan den stillede Sikkerhed nedsaHtes. naar Omstændighederne taler 
derfor.

Sikkerheden frigives efter Fogedens Bestemmelse, naar Auklionslederens Beskik
kelse er ophiirt og 2 Maaneder er forlobel efler Udlobel af Kredittiden for den af 
ham sidst afholdte Auktion, og del godlgores, at det Offentlige for Atfgiíternes 
Vedkommende og samtlige Hekvirenler er fyldeslgjort for deres Krav. Endvidere 
skal Auklionslederen forinden Sikkerhedens Frigivelse paa Tro og Love erklære, 
al der ikke af Auklionskiibere overfor Auktiortslederen er rejst Erstatningskrav, som 
ikke er afgjorte.

2 For Afholdelsen af Auktion betales lil Auklionslederen af Rekvirenten el Veder
lag svarende lil 1 5 af den Sialen tilfuldcnde Afgift for Auktionen, dog mindsl 15 
Kr. For en aflyst Auktion betales 10 Kr,

Auklionslederen er endvidere berettiget til af Rekvirenten at forlange Godlgorelse 
efter Regning for de ved Auktionen foranledigede Udgifter, herunder lil Bekendt
gørelse, Poiitililsyn o, 1,

Naar Auklion afholdes uden for Auktionslederens Kontor (BopaJ), har han 
Bel lil fri Befordring eller Vederlag herfor, saaledes al Udgifterne hertil, saafreml 
lejei Befordring benyttes, kun kræves godtgjort af Rekvirenten efler Regning. Saa
freml Auklionslederen benytter eget Befordringsmiddel, kan han kræ\e 20 Øre 
pr. lobende Kilometer.

3 For Udfierdigelse af Udskrifter af Auklionsbogen tilkommer der Auklionslede
ren 37 Øre for hvert halve Ark eller Del af samme.

For Attestation af en Auktionsregning tilkommer der Auklionslederen 8 Øre, 
saafremt den indeholder færre end -1 Poster, og ellers 2 Øre for hver Post.

4 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. April 1937.

7. Apral —  Bek. Nr. 87 ang. Forbud mod INDFØRSEL AF FAAREHOVEDER 
til Færiierne. I Medfor af § 4 i Lov Nr. 36 af 28, Februar 1908 tor Færoerne om 
Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme bos Husdyrene m. m. forbydes her
ved enhver Indforse] li! Færoerne af Faareboveder,

9, April —  Bek. Nr. 97 om Kontrolforanstaltninger overfor de paa Færiierne be
skikkede AUKTIONSLEDERE.

I Medfor af § 9, Stk, 2, i Anordning for Færoerne Nr, 224 at 5. Oktober 1936 
om  offenllíg Auklion ved Auklionsledere fastsætter Justitsministeriet herved ffil- 
gende Bestemmelser angaaende Kontrolforanstaltninger overfor Auklionsledere: 

Fogeden fórer Tilsyn med Auktionslederens Virksomhed og  bor herunder have 
Opmærksomheden henvendt pua, om der fremkommer Oplysninger om uheldige 
eller mislige Forhold vedrorende Virksomheden,

Fogeden fiirer saa vidl muligl Kontrol med, al alle Auktioner, som afholdes i
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Retskredsen i Henhold til ovennævnte Anordning, anmeldes lil Fogeden overens
stemmende med Anordningens § 19,

Fogeden skal mindsl een Cang aarlig forlange sig forevist Auklionslederens Auk- 
lionsbog og Forretningsboger, og skal, forsaavidt Auktionslederen tillige puatager 
síg Inkassalion, paase, al hans Hovedhog indeholder Fortegnelse over Auktions- 
sælgere og  Auktionskobere med Angivelse af, hvilke Belíib der er afregnede eller 
betalte, Saafremt Fogeden maatte finde det paakrævet, kan han forlange sig yder
ligere Oplysninger meddelt, evenluell ved Eftersyn paa Auktionsíeáerens Forret
ningslokale, all til Godtgorelse af dennes Solvens og forsvarlige Udforelse af sil 
Hverv som Auktionsleder.

9. April INSTRUKS Nr. 98 Tor AUKT10NSLEDERE paa Færoerne.
I Medfor uf Anordning for Færoerne Nr. 221 af 5. Oklober 1936 om offenllig 

Auklion ved Auktionsledere fastsættes herved folgende Instruks for Auktionsledere.

I. AUKTiONSLEDERENS VIRKSOMHED
Auktionslederen er berettiget og forpligtet til indenfor del Omraade, for hvilket 

der er meddelt hum Beskikkelse, at afholde dels frivillige offentlige Auktioner over 
Líisore, bortsel fra registreringspliglige Skibe, dels saudunne Tvangsauktioner over 
Líisore bortsel fru registreringspliglige Skibe, Aklier, Gældsibreve og andre For
dringer som i .Henhold til Anordningens § 2 af Fogeden, Skifteretten eller execu- 
tor lestamenli henvises til Afholdelse ved Auktionslederen.

11. FRIVILLIGE AUKTIONER
1. Aukíioiuibegæringens Iudgivelse.

1. Begæring om Afholdelse af Auklion fremsælles skriftligt eller mundtligl til 
Auktionslederen.

2. Rekvirenten er pligtig samlidig med Begæringens Fremsættelse at give Oplys
ning om Sælgerens Navn, Stilling og  Bopæl og at ungive Salgsgenstandenes Arl 
og omtrentlige Antal.

2. Aitklioiisl ed lirens U ndersogehesfdigl,
1. Auktionslederen skal, inden han berammer Auktionen, give Agt paa Omstæn

digheder, der er egnede til at vække Mistanke om Sælgerens Mangel paa lovlig 
Adkomst til Salgsgenstandene, og kun afkræve RekvirenLen Bevis íor Sælgerens 
Adkomst. Opsluar begrundet Mislanke om slrufbarl Forhold, skal Auktionslederen 
uopholdelig underrette Politiet.

2. Auktionslederen skal dernæst inden Berainmelsen paase, al Salgel ikke kom
mer i Strid med Næringslovgivningen eller andre Lovregler, herunder navnlig Spi- 
riluslovgivningen og Lovgivningen om Handel med Rudiomuleriel og Luvspæn- 
dingsinslallalionsmateriel.

I sidstnævnte Henseende fremhæves:
I Henhold til Juslilsministeriets Cirkulære Nr. 201 af 13. September 1932 er det 

forbudt ved Auktion at borlsælge uapproberet Radiomuleriel, hvorved forstaas Ra- 
dioapparaler og Radiomuteriel íor Tilslutning lil Stærkslromsnetlel, der ikke af et af 
Ministeriet for offenllige Arbejder »odkendt Príivningsudvalg er forsynet med Ap- 
probationsrnærket ©

i Henhold til Juslitsminisleriets Cirkulære Nr. 139 af 21. Juli 193! er det lige
ledes forbudt ved Auklion at bortsælge forskellige nærmere angivne Arter uf Lav- 
spændíngsiiislaHulionsmaleriel (LedningsimUeríel, Montugegenstande og Brugsgen
stande), medmindre del paugældemie Materiel af del naivnle Provninp^udvalg er 
forsynet med Approbationsmærket

Forbudet i Henhold til de ovennævnte Cirkulærer gælder ogsaa Appuruler og 
Maleriel. der er fabrikeret for deu 1. Augiiít 1930,
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3, Auktionens BerammeLse.
1. Snarest muligt efler Modtagelsen af Auktionsbegæringen berammer Auktions

lederen efter Forhandling med Rekvirenten Tid og Sted for Auktionens Afhol
delse.

2. Rekvirenten kan modsætte sig, at der ved den af ham begærte Auktion bort
sælges Genstande for tindre Sælgere.

B, Rekvirenten er paa Forlangende pligtig al stille Sikkerhed for samtlige Om
kostninger ved Auktionen, derunder Afgiften lil Staten, f. Eks. ved Deponering uf 
el kontant Belob i en Bank eller Sparekasse.

4. Auktionens BekcndlgoreLsu.
1. Ifiilge Anordningens § 11 beror det paa Rekvirenten, hvorledes Auktionen skal 

bekendtgores.
2. Bekendtgørelsen skal angive, om Salgsgenstandene sælges for Auklionsrekvi- 

renlens eller for anden Mands Regning.
3. Ved Auklioner, hvor Salgsgenstandene angives helt eller delvis at hidrore fra 

navngivne Boer eller Personer, skal det i Bekendlgiirelsen udtrykkeligt fremhæves, 
hvis der ved Auktionen ogsaa sælges Genstande, som ikke Kidriirer fra de særlig 
angivne Boer eller Personer.

(■, I Tilfælde, hvor Sulg ved offenllig Auktion er foreskrevet t Lovgivningen, skat 
Auktionen bekendtgores og Auktionsvilkaarene affattes efter de for Tvangsauktion 
gældende Regler, medmindre Fogeden, hvem Sporgsmanlet kan forelæggen. tillader 
Afvigelse herfra.

5. Auktionslederen er pligtig paa Forlangende at vejlede Rekvirenten med Hen
syn lil Bekendtgorelse af Auktionen.

5, AukíiortskaJafogeí.
1. Ifiilge Anordningens § 12 skal der lil Brug ved Auklionen udarbejdes et Auk

tionskatalog, indeholdende Auklionsvilkuarene, der indfores straks efler Titelbla
det, og en Fortegnelse i Nummerorden over de Genstande, der onskes bortsolgt. 
Fortegnelsen kan suppleres under Auktionen. Paa Auktionen maa ikke bortsælges 
Genstande, der ikke oplages i Kataloget,

2. Omfaller Kataloget Genstande hidríirende fra forskellige Sælgere, skat dette 
tydeligt angives. Hvis Salgsgenstandene opgives hell eller delvis at hidrare fra 
navngivne Boer eller Personer, skal del bestemt opgives, hvilke Genstande der hid* 
rorer fra hvert enkelt navngivent Bo eller Person.

S. Auktions;tlkaarene underskrives af den, der rekvirerer Auktionen, eller af 
InkassDlor.

1. Rekvirenten bestemmer, om der skal udfærdiges trykte Auktionskataloger, i 
hvilket Tilfælde Auktionslederen er pligtig pau Forlangende at vejlede Rekvirenten 
med Hensyn lil Udfærdigelsen.

5. Forsaavidt der udfærdiges trykte Kataloger, indhæftes i del af Auktionslederen 
benyttede Katalog Blade med Rubrikker ud for hvert enketl Nummer til Angivelse 
af den opnaaede Kiibesum og Kiiberens Navn saml til Anmærkninger.

6. Hvis der ikke udfærdiges trykte Kataloger, udarbejdes —  eventuelt efter V ej
ledning af Auktionslederen som Katalog en Fortegnelse over de Genstande, der 
skul bortsælges, med Rubrikker for Nummer, Salgsgenstunden, Kfíberens Navn, 
Budsummen og Anmærkninger.

7. Saafremt Belaling sker kontant paa Auktionsstedet, behover Rubrikken for 
Kiiberens Navn kun al udfyldes med »kontanl«.

8. Snarest muligt efter Auktionens Stulning sammentælles Budsummen, og Kata
logel underskrhes af Auktionslederen, Saafremt Opraabel i Henhold til Anord
ningens § IH, Slk. 2, er forelaget af en særlig lnkassator, underskrives Kalalogel 
tillige af denne.

9. Indforsier i Auktionskataloget skal ske med Blæk.
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6. Meddelelse til Fogeden.
Ifolge Anordningens § 19 skal Auktionslederen senest Kl, 12 sidste Sognedag for 

Auktionens Afholdelse tilstille Fogeden Meddelelse om Tid og Sled for Auktionen 
og Oplysning om, hvorledes den har været bekendtgjort, bilagl med Auktionsvilkaar 
og Angivelse af de Gerjslande, der agtes solgt. Sidstnævnte Angivelse behover ikke 
al indeholde en specificeret Fortegnelse, men kan f. Eks, indskrænkes til Angivel
ser som »en Besætning*, »et Moblemenl«.

7. Auktionens Ajholdrlse.
1. Ved Auktionen Begyndelse oplæser Auktionslederen Auktionsvilkaarene, som 

tillige skal opsluas til almindelig Efterretning pua et iojnefaldcnde Sled i Loka
let eller, hvis Auktionen afholdes under aahen Himmel, du der, hvor den holde
eller hegyndes, Naar detle er iagttaget, kan de paa Auktionen bydende ikke paa- 
heraabc sig Uvidenhed om Auktionsvilkaarene.

2. Der skal gives de modende fornoden Adgang til forud for eller under Auktionen 
al gore sig bekendt med de til Salg stillede Genstande.

8, Genstandene skal saa vidt muligt opraabes i den Rækkefblge, i hvilken de er 
opfort i Kataloget, og  under Iagttagelse af Reglerne i § 5, Slk. 2,

I. Forsaavídt der finder Afvigelser fra den t Kalaloget fastsatte Nummerorden 
Sted, skal detle tydeligl tilkendegives de racídende.

5, Bortsælges Genstande, der ikke er opfort, i Kataloget, skal disse straks ind
fores i dette, og  Auklionlederen er piijrlig at oplyse, om de hidrorer fra en af de
i Kataloget angivne Rekvirenter eller ej.

fj. Del er i del hele taget Auktionslederen- Pligl a.1 drage Omsorg for, al de 
bydende ikke vildledes med Hensyn lil Genfundenes Oprindelse og Beskaffenhed 
m ,  m .

7. Auktionslederen afholder Auktionen og paaser, al den fremmes med behorig 
Orden. Forsaavidl Auktionslederen ikke tillige er Inkassalor, har inkassator Ret 
lil al foretage Opraabet og meddele Hammerslag. Auklionskulaloget fores af Auk- 
tionslederen personlig eller ved en anden under lians umiddelbare Tilsyn,

8. De enkelte Salg sker ved, at Hammerslag efler 3 Gange gentaget Opraab 
uden Overhud gives den hojslbydendc, eller hvis dennes Bud paa Grund af hans 
manglende Evne til al opfylde Auktionsvilkaarene forkastes, til den næsthojstby- 
dende og saa fremdeles.

9. Det kan stilles som Betingelse for Bortsalg, at Koberen i det mindste har budt 
den Pris, som Rekvirenten forud for Auktionen i en skriftlig Meddelelse lil Auk* 
tioostederen har stilUel som Vilkoar for Bortsalg, Vil Rekvirenten gtire Brug af 
denne Bestemmelse, maa han oplyse, at den forlangte Mindstepris ikke er opnaaet, 
og  der maa da ikke gives Hammerslag. Rekvirenten bestemmer selv, hvorvidt han 
vil oplyse Mindsleprisens Storrelse, Naar Hammerslag er meddelt, er Sælgeren bun
del \ed Salget, forsaavidl Auktionskoberen paa sin Side opfylder Vilkaarene. Salg 
under Forbehold af Godkendelse efler Hammerslagels Meddelelse maa ikke finde 
Sted.

10. Mindsle Buds og Overbuds Storrelse beror paa den, der foretager Opraabet. 
Opslaar der, efter at Hammerslag er givet, Tvivl om, hvem der var hojstbydende, 
eller sunfremt flere samtidig har budt, foretages nyt Opraab.

I I . Naar et Auktionsbud antages, skal der gives tydeligt Tilslag, hvilket dog ikke 
ncidvendigvis behover at ske ved en Hammer.

12, Ifolge Anordningens § 11 maa en Auktionsleder ikke selv eller ved andre 
sælge egne Ting eiler kobe eller byde paa en Auktion, som han eller nogen paa 
hans Vegne afholder. Forbudet mod Salg gælder kun Salg af egne Ting og er 
derfor ikke lil Hinder for, at en Auk'ionsleder, der tillige er Inkassator, paa en ny 
Auktion sælger Ting. som er ta.gel tilbage pua Grund af Auktionskoberens Mislig
holdelse,

18. For al værne Statskassen mod Omgaaelse af Afgiftsreglerne er det ved Anord
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ningens § 15 forbudt en Auktionsleder i Tilknytning lil en afholdt Auklion at med
virke ved Salg undcrhaanden af en oprnabl, men ikke ved Auktionen solgl Gen
stand eller al modtage Vederlag i Anledning af saadant Salg,

8. Tvistigheder under Auktionen.
Auklionslederen afgtir Tvisliglieder. der opstaar vedrorende Fremgangsmaaden 

under Auktionen. Fremsæltes der iovrigt Indsigelser under denne, er Auklionslede- 
ren ikke pligtig at tage Hensyn lil disse, medmindre vedkommende, efter at Auklions
lederen har nægtet at lage Indsigelsen lil Folge, nedlægger Protest lil Auktions- 
bogen mod Auklíonens Fremme. Auktionen skal da i del Omfang, Protesten nod~ 
vendiggðr delle, standses under Forudsætning af, at vedkommende, forsaavidt det 
forlanges af Auklionslederen, uopholdelig siíller en af denne faslsai Sikkerhed for 
Standsningens Folger, Auklionslederen tilstiller derefler snarest muligt Fogeden 
bekræftet Udskrifl af Auktionsbogen.

9. Bogforing.
1. Auklionslederen skal fore autoriserede Roger. jfr . Lov Nr. 260 nf 6. Maj 

1921.
2. Forsaavidt Auklionslederen lillige paalager sig Inkussalion, skal hans Hoved

bog indeholde Fortegnelse over Auktion sæ lgere og Auklionskobere. Bogen skal 
fores saaledes, at den til enhver Tid udviser, hvilke Belob der er afregnede eller 
betalte.

10. Afregning til Rekvirenten.
"Naar Auklionslederen ved Auklionen lillige er Inkassalor, skal han. saafremt 

ikke andet er aftalt, inden 1 f Dage henholdsvis efler Auklionen elfer den fastsatte 
Kredittids Udlob aflægge Regnskab til Rekvirenten o\er Auktionsbelobet og ud- 
belale Auktionsprovenuel lil ham.

11. Afregning af Afgift m. ni,
1. Ifolge Anordningens & 20 skal Auklionslederen senesl en Uge efler Auktionens 

Slulning indsende det sammentalte Auktionskatalog med en af ham bekræftet Ud
skrift aí Auktionsbogen ti! Fogeden.

2. Auklionslederen er pliglig al give Fogeden de Oplysninger, som denne maatte 
finde nodvendige ved Beregningen af den SlaUkassen lilfaldende Afgift, eventuelt 
ved personligl Mode paa Fogedens Kontor,

3. Senest 8 Dage efter, at Auktionskataloget er modlaget tilbage fra Fogeden med 
Paategning om Afgiftsberegningen, skal Auktionslederen indbetale Afgiflen lil Foge
den.

1. Auklionslederen skal opbevare Kataloget i 2 Aar. Han skal drage Omsorg for 
omhyggelig Opbevaring af Auktionsbog og Kalaloger. Katalogerne bor opbevares i 
kronologisk Orden.

5. Auklionslederen er piigiig at efterkomme Bestillinger fra Rekvirenter paa Ud
skrift af Auktionsbogen og Atlestation nif Auktionsregning.

6, Auklionslederen skal snarest efter Inert Finansaars Udlob tilstille Fogeden Be
retning om Antallel of afholdte Auktioner i det forlóbne Finansaar og om del sam
lede Belob af Budsummerne for alle i Aarels L&b afholdte Anklioner. Beretningen 
skol udvise Antallet af frivillige Auktioner og Tvangsauktioner saml indenfor hver 
Gruppe Antallet af de henholdsvis i Kobslads- og Landdistrikter afholdte Auktioner.

12. Vederlag til Auktionslederen.
1. For Afholdelse utí Auktion betales lil Auktionslederen af Rekvirenlen et Veder

lag, svarende til 1 5 af den Slalen tilfaldende Afgifl for Auktionen, dog mindsl 15 
Kr, For en ajiysl Auklion belales 10 Kr.

2. Auklionslederen er endvidere berelligei lil af Rekvirenten al forlange Godt-
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gorelse eíter Hegning for de ved Auklionen foranledigede Udgifter, herunder Lil 
Bekendtgorelse, Polilitilsyn o. ).

3. Naar Auktionen aíholdes udenfor Auktionslederens Kontor (Bopæl) har han 
liel lil fri Befordring eller Vederlag herfor, saaledes al Udgifterne hertil, saa
fremt lejet Befordring benylles. kan kræves godtgjort aif liekvírenten efter Reg
ning. Saafremt Auklionslederen henylter egel Befordringsmiddel, kan han kræve
20 Øre pr lobende km.

4. For Udfærdigelse af Udskriiíler aí Auklionsbogen tilkommer der Auktionslede- 
ren 37 Øre íor hvert halve Ark eller Del aí samme.

5. For Altestation af en Auklionsrcgning svares 8 Øre, saafremt den indeholder 
færre end I Poster, og ellers 2 Øre for hver Post.

13. Auklionsbogen.
1. I Auklionsbogen. der skal være til Stede paa Auktionsstedet, skal for hver Auk

lion indfores en kort Angivelse af Tid og Sled for Auktionens Afholdelse, Rekvi* 
rentens Navn og Oplysning om. hvorvidt Auktionen er afholdt al Auklionslederen 
selv eller hans Fuldmægtig. Saafreml Opraabel i Henhold lil Anordningens § 13, 
Slk. 2, foretages uí en særlig lnkassator, angives denne- ISavn. Auktionskatalogel 
fremlægges derefter som Bilag li! Auktionbogen med Angivelse af det- Nummer.
I Auklionsbogen indfores endvidere for hver Auklion Totalbelobet af de solgle 
Genstandes Budsum samt de af Hensyn lil Gebyrberegningen nodvendige Oplys
ninger. Er der ved samme Auklion skel Salg. for hvilke Gebyr beregnes efter for
skellige Satser, anfores Totalsummen for hver aí disse.

2. Hvis der indtræder noget særligt under Auktionen, navnlia naar Protest frem- 
sielles mod Salg, gores Bemækning herom i Auklionsbogen.

3. Auklionsbogen skal underskrives af Auklionslederen snarest efter Auktionens 
Slutning.

4. Auklionsbogen autoriseres af Fogeden og skal, naar den er udskrevet, afleve
res .til denne.

III. TVANGSAUKTIONER
Ved Afholdelse af Tvangsauklion over Lðsiire i Henhold lil Henvisning efler An

ordningens § 2 gælder de i Afsnit II indeholdte Regler med de Lempelser, som fol- 
ger af Forholdets Natur, dog bortset íra §§ I, 2, i, 8 og 10. Endvidere skal Reg
lerne i Retsplejelovens Kap, 50 om Tvangsauklion over Losore iagttages. A f disse 
Bestemmelser fremhæves særlig:

1. Auktionens Bekendtgorelse.
1. Bekendtgorelse om Auklionen skal ske mindsl II Dage íor Auktionens A f

holdelse.
2. Den skal i del mindste 2 Cange indrykkes i el eller flere af de mere udbredle 

stedlige Dagblade, saaledes at den forste Bekendlgorelse sker med det nævnte Var
sel og  den anden en aí de nærmeste Dage for Auktionen. Fremdeles skal der om 
Auklionen foregaa offenliigl Udraab, forsaavidt saadant paa Auktionssledet er sæd
vanligt ved frivillige Auktioner.

3. Er Genstandene udsatte for hurtig Fordærvelse eller Tab i Værdi, eller er de
res Bevaring forbundel med uforholdsmæssig Bekostning. kan Auklionen afholdes 
med kortere Bekendlgorelsesírister.

4. Botsalg af udlagl Líjsore. hvis Vurderingssum under Udlægsforretningen ikke 
overstiger 100 Kr., samt Bortsalg af udpantel Losore lil Værdi under 200 Kr. 
kan ske, efler al der 1 Uge forud har fundel Opslag Sled paa Kundgorelseslavlen 
paa Auktionsstedet.

5. Bekendtgorelsen skal indeholde lydelig og nojagtig Angivelse af Tid og Sted íor 
for Auktionen samt en almindelig Betegnelse af de Genstande, der skal bortsælges, 
med Fremhævelse af de særlig værdifulde blandl dem.
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'J. tiUageUc aj Inkassator.
Kekvirenten antager en Inkassator, som ikul være til Stede ved Auktionen og af- 

gore, om han vi! give den enkelte bydende Kredit eller ikke, samt. indkræve Auk- 
tionspengerie, Inkassator er som Selvskyldner ansvarlig for, al Beliibene af de af 
ham nntngne Bud bliver betalt, medmindre andel er vedtaget. Afregning og A f 
læggelse af Regnskab over Auklionsbeldbet í'ker til Fogeden inden 11 Dage hen
holdsvis efler Auktionen eller den fastsatte Kredittids Udlob.

3. Genstandenes Opraab.
Er Auktionskataloger eller specificerede Auktionsplakaler udfærdiget, skal Tingene 

bortsælges i den Orden, disse angiver, medmindre Auktionslederen tilsteder A f
vigelser herfra. I modsat Fald er Skyldneren berettiget lil aL bestemme den Or
den, hvori Genstandene skal opruabes.

4, Tvistigheder undur Auktionen.
1. Enhver indsigelse, som under Auktionen fremsættes over for Auktionslederen. 

skal »fgíires af Fogeden ved -Kendelse. Fremsa:ttes saadan Indsigelse, skal Auk- 
lionslederen standse Auktionen i fornodent Omfang, uden at der i denne Anled
ning kan kræves Sikkerhedsstillelse, og med bekræflet Udskrift af Auktiorisbogen 
snarest muligt forelægge Fogeden Tvisten til Afgorelse.

2. Auktionslederen skul endvidere paase, al Auktionen standser, naar det maa 
antages, at der ved Salget er opnaael Dækning for Kreditors Fordring med samtlige 
Omkostninger.

5. PmUeluun v.r-Au kl ioner.
t. Ved Afholdelse af l’anJelaoner-Auklioner skal de særlige Regler i Regulativ 

Nr, 389 af 30, Juli 1921 for Pantelaanervirksomhed iagttages,
2. Det skal i Auktionsbekendtgorelsen udtrykkelig anfóres. al der ved Auktionen 

sælges uindloste Panler, og fra hvilken Panlelaaner de hidrorer.
3. Over alle de Panter, der stilles til Auktion, skal der forfattes og trykkes Ka

talog, i hvilket de fra hver enkelt Panlelaaner hidrorende Panler aníores for sig 
med Angivelse af hans Navn og Forretningssted. Síjlv. Guld og Preliosa anfores sær
skilt. Genstande, som er indbefatlede under forskellige Laanebeviser, maa ikke 
udbydes sammen. Ved elhvcrl Pant skal foruden Katalogets Lóbenummer anfores 
dets Nummer i vedkommende Pantelaaners Hog, Salget sker i deri Orden, hvori 
Panterne er opfort i Kataloget.

7. Maj Lov Nr. 131 om BØRN UDENFOR ÆGTESKAB,
35 Paa Færoerne íinder de Regler om Underholdsbidrags Udbetaling af det 

offentlige, der indeholdes i de i § 34 nævnte Lovbestemmelser, fortsat Anvendelse 
indtil der i Henhold til § 335 i Lov om offentlig Forsorg ved kgl. Anordning træf
fes anden Bestemmelse herom.1)

7. Maj —  Lov Nr. 132 om ÆGTEBØRN.
9 Paa Færoerne finder de Regler om L nderholdsbidrugs Udbetaling aí del o f

fenllige, der indeholdes i de i § 8 na:vnte Lovbestemmelser, fortsal K ir”  idelse, 
indlil der i Henhold til § 335 i Lov om offen11 i*r Forsorg ved kgl. Anordning træf
fes anden Bestemmelse herom.1)

7. Maj Lov Nr. 135 om Ændringer i os; TitfojeUer til Lov om RETTENS 
PLEJE. (Faderskabssager).

2 Denne Lov, der ogsaa gælder for Færoerne, iræder i Kraft den 1. Jan. 1938.

' )  Jfr. kgl. An. Nr. 101 at 18. Murls 1049.
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13. Maj Sladfæstelse paa Fundats for »Amtmand Dahlcrups Mindelegat«,
Legalets Kapital udgor 20.000 Kr., hvoraf Renterne anvendes til Fordel for 

Rekonvalescenter paa Færoerne, fortrinsvis til disses Indlæggelse paa Hvilehjemmet 
»Naina« í Thorshavn.

Legalet bestyres af Amtmanden over Færoerne og Amlslægen paa Færoerne samt
lo af disse valgte Bestyrelsesmedlemmer.

Dets Regnskab revideres af en af Indenrigsministeriet udnævnl Revisor og de
cideres af Indenrigsministeriet.

18. Maj Lov Nr. 169 for Færoerne om Benyttelse af INDSØER OG VAND
LØB.

1 Hvor ikke særlige Relsforhold, Lov eller Sædvane medfðrer Afvigelse, har 
Grundejeren som saadan Raadigheden over det Vand. der findes i Indso, Aa eller 
mindre Vandlob inden for Ejendommens Grænser.

Adskilles to eller flere Ejendomme af Vand regnes Midtstromslinien for Grænse, 
hvor ikke særlige Relsforhold medforer Afvigelse.

Ejerne kan ikke modsætte sig, at der af Slalen efler Lagtingels Indstilling1) med
deles Koncession paa Vandkraftens Udnyttelse lil Elektricitetsværker eller andre 
Anlæg.

Hvis Ejerne ikke selv hidtil hor udnytlet Vandkraften, tilkommer der dem ingen 
Erstatning. I modsat Fald kan den, der har faael Koncession meddelt, ekspropriere 
Anlæggene efter dc i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 om Forpliglelse lil Jords Afgi
velse indeholdle Regler. Jordarealer, der er nodvendige lil Koncessionshaverens 
Anlæg, knn eksproprieres efter samme Regler.

2 L igger Ejendom i Sameje, tilkommer RaadigJieden over det paa Ejendommen 
værende Vand samtlige Lodtagere. Medejerne er dog ikke heretligel til at modsælte 
sig den enkelte Ejers Raaden over Vandet, naar saadan Raaden ikke frembyder 
nogen Hindring for de ovriges Benyllelse af Vandel.

3 Vedtægt om Benyttelse af Vand paa Ejendomme i Sameje kan opreltes paa 
Grandestævne (Grandestævnelovens § 1 Nr. 3) og paa Haugeslævne (Haugelovens 
§ 2) under Sysselmandens Ledelse. Vedlægl om Torlæggelse af eller Regulering 
aif Vandstanden i Indsoer er dog ikke gyldig uden Stadfæstelse af Amtmanden,-)

Stemmeberettigede paa Hauge- eller Grandestævne er samtlige vedkommende 
Ejere.

4 Vedlægl om Fiskeri i Indso eller Vandlob paa Ejendomme i Sameje kan op
rettes paa den i forrige Paragraf angivne Maade,

Vedlægl over Fiskeri i Indso eller Vandlob, der ligger paa Grænsen af lo eller 
flere Ejendomme, kan. for saa vidl Vedtæglen tilsigter al gælde ud over Grænsen 
for den enkelte Ejers Raadighed (jfr, § 1, 2del Stykke), oprelles ved enslydende 
Vedtagelse af samtlige Ejere (Enkeltmand eller Ejeriag) af vedkommende tilgræn
sende Ejendomme. Tilslodende Indinarksloddcr. der ligger i Ejendomsblanding, be
tragtes i denne Henseende som een Ejendom. Opnaas ikke Enighed om saadan Ved
tægt. kan Sagen indbringes for Landvæsenkommiscsionen, der, naar overvejende 
Grunde taler derfor, kan stadfæste en Vedtægt, der er tiltraadl af mindst Halvdelen 
af Ejerne (Enkeltmand eller Ejerlag).

\aar Vedlægl om Fiskeri i Overensstemmelse med de i forste og andel Slykke 
givne Regler er oprettet eller sladfa^tet, skal Udskrift af Vedtægten fremlægges til 
almindeligt Eftersyn i 3 Maaneder i paagældende Bygd eller Bygder og hos ved
kommende Sysselmand, hvorom Bekendtgorelse opslaas i samme Bygder og ind
rykkes mindst een Gang i del til offentlige Bekendtgorel«er pua Færoerne autoriserede 
Blad, Bekendtgorelsen skal foruden Oplysning om Stedet, hvor Vedtæglen er til

' )  1 Henhold til Hjcmmtistyreloven inoa Koncession nu kunne m eddeles a í Landsstyret,
-) Nu Landsstyret.
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Eftersyn, indeholde en Bemærkning om, al Vedlægten vil blive forbindende for 
alle, hvis der ikke inden 3 Maaneder fra Bekendtgorelsen í Bladet gore* indsigelse 
mod dens Gyldighed.

Enhver, der mener, at hans Hel krænkes ved Bestemmelser t saadan Vedtægt, har 
inden ovennævnte Tid at fremsætte sin Indsigelse for Landvæjenskommissionen, der 
da ved Kendelse afgor Sagen,

Fremkommer inden nævnte Tidsfrists Udlob ingen Indsigelse mod Vedtægten^, 
Gyldighed, er den forbindende for alle.

Om Vedtægtens Ikrafttræden udstedes Bekendlgorelse, der indrykkes mindst een 
Gang i det. ovennævnte Blad.

5 Ingen maa uden særlig Adkomst til anden Mands Skude forandre eller standse 
Vands naturlige Lob, selv om del sker ved Foranstaltninger paa egen Grund, Om 
Skade for nogen kan befrygtes, afgore> ved Skiin efter nedenstaaende Hegler.

6 Enhver, der har Raadighed over Vand, kon dog uden Ansvar foretage A rbej
der, der sigier lil at borlrydde Hindringer for Vondels regelmæssige Lob el
ler til al skaffe Vand sit regelmæssige Lob igen, naar Forstyrrelse heri har været 
fremkaldl af Naturbegivenheder. I sidste Tilfælde nma imidlertid Arbejdet paa
begyndes inden et Aar efler den skete Forstyrrelse af del ældre regelma^sige For
hold og  fortsættes »den ufornodent Ophold.

7 Enhver, der onsker al foretage Arbejder ved Vand. hvorover lian har Raa
dighed, jfr. §§ 1— 2, kan begrænse sit Ansvar over for anden Mand, der kan være 
udsat for Skade ved Foranstaltningen, ved inden ArbejdeLs Paobegyndelse at lade 
afholde Skiin over Arbejdets Forsvarlighed ved Vandsynsmændene (jfr. § 15). 
Disse har i en Kendelse al bestemme, hvorvidt det paatænkte Arbejde helt eller 
deh is kan udfores, eller om del kun kan udíiircs paa visse Vilkuar eller paa en 
vis Maude, der da fastsælles.

Udfores Arbejdet Í Overensstemmelse med den afsagte Kendelse, og viser det 
sig dog ut medfiire Skade, erslalles denne kun, naar Skaden indtræder Í Lobel aí
5 Aar efter Arbejdets Fuldforelse, eller Skaden er forvoldt med Forsæt eller ;c d  
grov Uagtsomhed.

Paabegyndes snadunl Arbejde uden Afholdelse af Skiin, kan enhver, der kan 
paavise rimelig Grund lil at befrygle Skade derved, forlange Skiin afholdt paa 
Bekoslning uf den, der lader Arbejdet udfore. Saa snart Skon er 'begærel. skal 
Arbejdet standses og maa ikke fortsælles, iforend delte ved Kendelse er tilladt.

8 Ønsker en Ejer at forclage Anlæg i Sd eller Vandlob, der ligger paa Grænsen 
tit Naboejendom, saaledes al der for Anlæggels Skyld maa udoves Raaden over 
Vandet ud over Midtstromsiinien, skai han opfordre Naboejendommens Ejer til at 
deltage i Anlægget.

Er denne uvillig hertil, eller opnuas ikke Enighed om Vílkaarene, kan den, der 
onsker Anlægget udfort, begære Vandsynsmændenes Skiin om, hvorvidt det kan 
tillades ham alene ot lade Anlægget udfore.

Hvis Vandsynsmændene skiinner, at aldeles overvejende Grunde laler for. at 
Anlægget udfores, bestemmer de i e:i Kendelse, ot det tillades Rekvirenten alene 
at udfore Anlægget, og fastsæller Betingelserne herfor, derunder Vederlagel lil Na
boejeren. Vederlaget kan sæltes lit en aarlig Afgift, der ídlger Ejendommen og kan 
inddrives ved Udpantning.

I Kendelsen skal sæltes en besleml Tids-frist for Varigheden af den meddelte Til
ladelse, hvilken Tidsfrisl ikke uden tvingende Grunde bor va:re længere end 20 
Aar. Kendelsen skul dernæst udtrykkelig indeholde, at Rekvirenten er ansi arlig 
for enhver Skude, der voldes Nuboejeren som Fiilge af del skele Anlæg.

En snodan Kendelse kan af enhver af Parlerne indankes for Landvæsenskom- 
missionen.

9 Spildevand fra industrielle Anlæg, Sygehuse. Sanatorier o. desl. maa ikke 
ledes ind poa fremmed Grund uden efter Regler, der fastsættes ved Skiin af Vand- 
sytismænderte.
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Det kan allid fordres, al AJlob of Vand fra saadanne Sleder sker i lukket Ror
ledning.

10 Ejer, der ikke bekvemt kan aflede skadeligt eller overflodigt Vand, derunder 
Spildevand, over egen Jord, har Ret til at lede Vandel i anden Mands Groft eller 
Vandlob, naar delte kan ske uden Skade for denne.

Kan Ejer ikke aflede saadant Vand fra sin Grund uden ved at grave Groft eller 
lægge Ledning over anden Mands Grund, kan saadant tillades ved Kendelse af Vand
synsmændene og paa de Vilkaar og mod det Vederlag, som disse bestemmer, naar 
Nylten ved saadan Foranstaltning i betydelig Crad overvejer de dermed folgende 
Ulemper. Vandsynsmændene kan paalægge en Ejer selv eller i Forening med andre 
Ejere at grave Groft eller lægge Ledning gennem sin Lod for Vand Ít u  anden 
Lod.

Vederlaget kan fastsættes til en aarlig Afgift, som folger Ejendommen.
Arbejdet ved Anlægget og senere regelmæssig Vedligeholdelse skal udfores paa 

den Tid af Aaret, som Vandsynsmændene efler indhentet Erklæring fra Grundeje
ren bestemmer.

11 Enhver er berettiget lil at lede Vnnd lil sin Grund fra fremmed Grund, naar 
delle kan ske uden Skade for dennes Ejer og uden Fare for Oversvommclse o, desl.

Gravning af Grofter eller Lægning af Ledninger i saadant Øjemed over frem
med Grund kan kun ske efter Reglerne i § 10, 2det— 4de Stykke,

12 Hvor jord  er i Sameje, er enhver Ejer pligtig ti! efter Marketal at deltage 
i de Fælliget paahvilende Udgifter ved Udforelse af Arbejder vedrorende det Fæl
ligets Raadighed undergivne Vand saavel paa Fælligels som paa fremmed Crund. 
Udgifter lil fælles Arbejder vedrorende Grænsevand (.§ 3) fordeles lige mellem 
Ejerne af de tilgrænsende Ejendomme.

13 Skal Sporgsmaal om Vands Benyttelse og Ledninií afgore-- i Forbindelse med 
Udskiftning, \ aretages de i nærværende Lov til Vandsynsmændene henlagte Hverv 
af Udskiflningskommissionen.

14 Rroer eller andre Anlæg i eller over Vandlob skal. selv om de er opfort for 
Lovens Ikrafttræden, være saaledes indretlel. at de saa lidt som muligt hindrer Van
dels naturlige Lob.

Naar saadant Anlæg *kal ske eller er skel for Lovens Ikrafttræden, kan enhver
i Vandlobet inleresseret foranledige Skón om Anlæggets Forsvarlighed i den her 
omhandlede Henseende.

Er Anlægget foretaget i Overensstemmelse med Skónnets Forskrifter, bortfalder 
alt Ansvar for Skade, som ikke er forvoldt med Forsæt eller ved grov Uagtsom
hed.

15 Dc i denne Lov omhandlede Skon udfores af de ifiilge Hegnslovens § d.f ud
nævnte Hegnssynsmænd, der i deres Virksomhed for Afgorelse af de i nærvæ
rende Lov omhandlede Forhold benævnes Vandsyn^mænd.

Om Synsmændenes Inhabilitet og Forhindring ved Forfald gælder fornævnte Lovs 
§ I I, 2del Stykke, og om deres Betaling og Virksomhed i Nabodislrikl samme Para
grafs 6te og 7de Slykke,

Naar Skonnet kun angaar Fortiold i et Synsdislrikt. forelage* del af Distriktets
3 Synsmænd i Forening.

Angaar Skonnet Forhold, der berbrer lo Distrikler, foreluges del af 
Formanden i hverl Di trikt i Forening med den af be^ge Distrikter* Synsmænd. 
som Formændene ved Lodtrækning dertil udtager.

Angaar Skonnet Forhold, der berbrer 3 eller flere Distrikter, forelages del uf 3 
Synsformætid, evenluelt udtagne ved Lodtrækning blandt samllige vedkommende Di
strikters Synsformænd.

Med Hensyn til Bepæring af Skbn, Sagens Berammelse. Indkaldelsens Forkv li
delse, Fremgangsmaaden under selve Forretningen, Faslsæltelse af Omkostningerne 
og Sagens Indbringelse for Landvæsenskommissionen forholdes i ovrigt som i for
nævnte Lovs §§ 45, 16, 18 og 19 angivet.
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16 Overtrædelse af nærværende Lovs §§ 5 og 9 straffes med Boder.
IV Straffesager angaaende Overtrædelse af denne Lovs Forskrifter og af Vand- 

synsmændenes (eventuelt Landvæsenskommissionens eller Overlandvæscnskommissi- 
onens) Forbud behandles som Politisager op uden for Sydstromo Præstegæld ved 
Sysselets Politiret.

PaaLale sker kun, naar nogen forurettet begærer del.
Boderne tilfalder Hjælpekassen for det Sogn, hvor den forurettede horer hjemme,
18 Enhver Grundejer er pligtig al taale, at de Nivelieringer, Opmaalinger og 

andre Forarbejder og Undersogelser, som er fornodne til Foretagelse af et Anlæg 
ved So eller Vandlob, udfores paa hans Grund, og at de fornodne Mærker anbrin
ges og forbliver staaende dér. Dog skal Foretagelse af saadanne Arbejder forud 
være godkendt af Formanden for Distriktets Vandsyn-mænd, ligesom der mindst 
en Dag forud skal gives vedkommende Grunds Bruger Meddelelse om Arbejdets 
Foretagelse.

Den ved saadanne Arbejders ForctageLe forvoldle Skade skal fuldt erstattes. 
Belobet fastsættes eventuelt ved Skon af Vandsynsmændene.

19 Bruger af Jord i offentligt E je regnes i denne Lov Uge med Ejer, medmindre 
der i enkelte Tilfælde af vedkommende Myndighed er truffet anden Bestemmelse.

Hvor E jer og Bruger er forskellige udover Brugeren —  i Mangel af anden Ved
tagelse for sin Brugstid den Ejeren tilkommende regelmæssige Baadighed over 
Vand, ligesom de Ejeren i saa Henseende paalagle Pligter paahviler Brugeren for 
hans Brugstid, idel dog Ejeren o^er for Trediemand hæflcr solidarisk med Bruge
ren.

Erslalning for Ta'b af Jord tilfalder Grundejeren, der godlgor Bruge
ren 3V& pCt. aarlig af Belohet for hans Besiddelseslid.

20 Del har sit Forblivende ved Bestemmelserne i Fiskerilov for Færoerne af 14. 
April 1893 § 1, for saa vidt angaar Fiskeri i fersk Vand, og ved Bestemmelserne 
i Lov for Færoerne om Vandledninger af 1. April 1909.

21 Ved »Uaugefoven« forslaas i denne Lov »Lov far Færoerne om Haugers Sty
relse og Drift m. m. af 18. Maj 1937«; ved »Hegnsloven« forslaas »Lov for Fær
oerne om Hegn og Markfred af 18. Maj 1937«; ved »Grandeslævncloven« forslaas 
»Lov for Færðerne om Grandcslævne m. m. af 18. Maj 1937«.

22 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1938.
Fra samme Dag opfhæves de Bestemmelser i Norske Lovs 5— 11, som maatte 

stride mod denne Lov.

18. Maj —  Lov Nr. 170 for Færoerne om GRANDESTÆVNE m. m.
1 Paa Grandestævne kan der under lagllagelsc af de Regler, som indeholdes i 

nærværende Lov eller er foreskrevet ved den ovrige Lovgivning, oprettes;
1) Vedlægter om Brugen af Jordejendomme og Herligheder, som er i Fællig. 

og om hvis Brug der ikke ifolge Lovgivningen skal træffes Bestemmelse af 
Haugestævne eller paa anden særlig Maade;

2) Vedtægter om, hvad der skal betales lil Tyrehold i vedkommende Bygd;
3) Vcdlægter om saadanne Forhold, som iovrigt ved Lovgivningen er henlagt 

under Grandestævnets Afgorelse ( jfr . Haugelovens §§ 25, lsle Stykke, sidste 
Punklum, 30 og 32 ; Hegnslovens §§ 2, 39 og 12, Punkt 2 ; Lov for Færoerne 
om Benyttelse af indsoer og Vandlob uf 18. Muj 1937 §§ 3 og I; Lov om 
Jagt, Fuglefangsl m. v. af i .  Apri! 1928 §§ 2 os 5: Lov om Ødelæggelse af Rav
nens Yngel af 11. Marls 1892 § 1).

De under Punkt 1 og 2 nævnte Vedtægter er bindende for alle i vedkommende 
Sag slemmeberetligede (jfr, § 7 ). De under Punkt 3 omhandlede Vedlægter er 
bindende i del Omfang, som er angivet i de puagældende Lovbestemmelser.

2 Ligeledes kan der paa Grandestævne oprcltes Vedlægler til Ordning af saa
danne indre Bygdeforhold, som har almindelig Betydning for Beboerne uden dog
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al henhore under den kommunale Forvaltning. Deslige Vedlægler har imidlertid 
ikke forbindende Kraft, for end de er godkendt af Amtmanden*) ( jfr . § 14).

3 Grandestævne afholdes í hvert Grandestævnedistrikt for sig. Forandring i den 
besinaende Distriktsinddeling kan, for saa vidt over Halvdelen af den eller de 'ved
kommende Bygders Husfædre fremsætter Begæring herom paa Grandesíævne, fore
tages af Amtmanden1) efler Indstilling af Sysselmanden,

4 Grandestævne afholdes i Maanederne Januar eller Februar eller, saafremt V e jr
forhold eller lignende maatte hindre detle, da snarest muligt derefter. For at en 
Sag skal kunne afgores paa Grandesíævne, skal den være anmeldt for Sysselman
den inden det foregaaende Aars 1, November,

5 Sysselmanden har at bekendtpore, Inilke Sager der for ham er anmeldt til 
Foretagelse ved Grandestævne. Bekendtgorelsen skal mindst I Uger fiir Grande
stævnet bringes til offentlig Kundskab overensstemmende med Lov for Færoerne 
Nr. 59 af 1. April 1912 om Ophævelse af Kundgoretsc ved Kirke Lævne. I Bekendt
gorelsen skal tillige omtrentlig angives, paa hvilke Dage Sysselmanden kan ventes 
at være i de forskellige Bygder.

Hvor Godsbestyrelsens-) Samtykke skal indhentes, har Sysselmanden mindst ! 
Uger for Grandestævnet at give Godsbestyrelsen fornoden Meddelelse om Sagens 
Foretagelse paa Grandesíævne.

Selve Dagen for Grandestævnets Afholdelse bliver derefter af Sysselmanden at 
foranstalte bekendtgjort i de paagældende Bygder med mindst Aftens Varsel paa 
den efter de stedlige Forhold hensigtsmæssigsle Maade.

6 Forhandlingerne paa Grandestævne ledes af Sysselmanden efter en af Bygdens 
Husfædre ved simpel Stemmeflerhed vedlagen Forretningsorden O" indfores i Sys
selets Politiprotokol.

Sysselmanden antager to Vidner til at overvære Forhandlingerne og underskrive 
Protokollen. Det, der er tilfort Protokollen med Hensyn til hver enkelt Sag, op
læses ved Afslutningen af Sagens Behandling. Ved Modets Slutning oplæses des
uden, hvad der i ovrigt er tilfort Protokollen,

Der tillægges Vidnerne samme Vederlog som Retsvidner, hvilket udredes af Kom
munens Kasse. Enhver stemmeberettiget kan faa Udskrifl af Prolokollen mod det 
i Loven om Retsafgifter fastsatte Vederlag for Udskrifter,

Forretningsordenen og de indgaaede Vedtægter indfores ved Sysselmandens For
anstaltning i en for Kommunens Regning anskaffet Grandestævnebog for det ved
kommende Distrikt. Vedtægten indfores i Bogen inden 1 Maaned efler, aL del er 
endelig afgjort, at Vedtægten =kal træde i Krafl. Bogen skal ligge til Eftersyn paa 
el af Sysselmanden fastsat passende Sled,

7 Stemmeret paa Grandestævne tilkommer:
a) i de i § 1 Nr. 1 omhandlede Sager enhver i Ejendommen lodtagen E jer (ved 

Herlighed enhver Parthaver i Fælliget);
b) i de i § 1 Nr. 2 nævnte Sager enhver i Bygden bosal K oejer;
c) i de Í § 1 Nr, 3 omhandlede Sager de i de paagældende Lov bestemmelser an

givne Personer;
d) i de i § 2 nævnte Sager enhver i den enkelte Sag interesseret Hu?fader.

8 Bruger af Jord í offentligt E je regnes i denne Lov lige med Ejer. medmindre 
der i enkelte Tilfælde af vedkommende Myndighed er truiffel anden Bestemmelse. 
Anden Bruger kan kun stemme paa E jers Vegne, hvor dette særlig er fuslsat. Ellers 
kan ingen slemme for andre uden efter skriftlig Fuldmagt.

9 I de i § 1 Nr. 1 nævnte Sager kan Beslutning tages, naar den vedtages af 
stemmeberettigede, som tilsammen udjiór mindsl:
a) Halvdelen af de modende slemmeberetligedes Anlal og

! )  Nu Landsstyret.
a) Nu Landbnigsraadets,
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b) Halvdelen af de modcnde stemmeberettigedes Maritetal samt
c) en Trediedel af hele Markelallet.

Er de stemmeberettigedes Andele i Fælliget bestemt ved andet Forholdstal end 
Marketal, finder det paagældende Forholdstal tilsvarende Anvendelse,

10 Staar Stemmerne, beregnet efter Antallet (§ 9 a ) , og Stemmerne, beregnet 
efler Marketallet (§ 9 b. og c .), imod hinanden, er Sagen bortfaldet, medmindre 
saa mange stemmeberettigede som angivet i § 9 a, eller § 9 b. paa selve Grande
stævnet fremsætter Krav om, at Sagen skal afgóres ved Voldgift.

11 Er Voldgift forlangt ifiilge § 10, vi) der paa Grandestævnet være at vælge 
1 ValdgifLsmand med Stemmeflerhed, beregnet efler de stemmendes Antal, og 1 
Voldgiftsmand med Stemmeflerhed, beregnet efler de stemmendes Marketal. Vold- 
giftsmændene vælger eti Opmand, forend de paabegynder Forretningen; er de 
uenige om hans Valg, vælges han af Sysselmanden. Enhver i Bygden boende Jord
bruger, som ikke hor fyldt 60 Aar, er pliglig at modtage Valg som Voldgiftsmand 
eller Opmand.

Voldgiftskendelsen skal afsiges inden ')■ Uger efter Grandeslievnei og uopholde
lig meddeles Sysselmanden. Den har samme Gyldighed som en Grandestævneved- 
tægt, dog kun for Tidsrummet indtii Firemaanedersdagen efter Grandestævne i del 
andet derefter folgende Kalenderaar.

12 Reglerne i § 9, lsle Stykke, finder tilsvarende Anvendelse ved Behandlingen 
af de i Hegnslovens § 2, 2del Stykke, omhandlede Sager (dog saaledes, at Skatte- 
markelal, beregnet efter Lov ISr, 70 af 2H, April 1897 § C, træder i Stedet for 
M arkelal).

Reglerne i §§ 9- 11 finder tilsvarende Anvendelse ved Behandlingen af de Sa 
ger, som omhandles i § 1 ISr. 2 (dog saaledes, al Antal af Koer træder i Sledet 
for Markelal), Haugelovens § 25, ls le  Stykke, sidste Punktum, og Hegnslovens 
S 12 Punkt 2, Lov om Benyttelse af Indsoer og Vandlwb af 18. Maj 1937 §§ 3 og !■ 
samt Lov om Jagl, Fuglefangst m. v. af 1. April 1928 §§ 2 og 5.

13 Anser Sysselmanden en paa Grandestævne eller ved Voldgift i Overensstem
melse med §§ 9 12 oprettet Vedtægt for lovstridig, stiller han den i liero, selv 
om ingen Indsigelse fremkommer imod den, hvorefter han uopholdelig har at ind
stille Spbrgsmaalel til Amtmandens1) Afgorelse. Ved denne Afgorelse har del sit 
Forblivende, medmindre Sagen indbringes for Landvæsenskommissionen inden 8 
Uger efter, at Amtmundens1) Afgorelse er kundgjort i vedkommende Bygd.

Saafremt ellers nogen finder sig brostholden ved en saadan Vedtægt og deríor 
agter al bestride dens Gyldighed, kan han i Líibel af 8 Uger efler den Dag, da 
Beslutningen er vedlaget (eller, saafreml Sagen er afgjort ved Voldgift, i Lobet af
8 Uger efter den Dag, da Voldgiftskendelsen er afsagt), indbringe Sporgsmaulet 
derom for Lundvæsenskommissionen. Vedlæglen 'bliver i saa Fald at stille i Bero, 
indlil Sagen ved Kendelse er blevet endeligt afgjort.

14 Vedtægter angaaende de i § 2 omhandlede Bygdeforhold kan opretles ved 
simpel Stemmeflerhed, dog saaledes, al der til en gyldig Eleslulning udfordres, al 
mindst en Trediedel af samtlige stemmeberettigede Husfædre har sleml for Sa 
gen.

Indsigelser imod Vedlægten skal fremsættes for Sysselmanden inden I- Uger efter 
dens Oprettelse. Efler denne Frists Udliib skal Sysselmanden indsende Vedlægten 
med sin Erklæring lil Amlmanden,i)  som har at godkende Vedtægten, saafreml 
han finder, al den egner sig derlil, og samlidig al beslemme, lil hvilken Tid den 
skal træde i Krafl.

15 For hver af de j>aa Grandestævne opretlede Vedtægter bliver der ved Syssel
mandens Foranstaltning uf og iblandt de i Sagen stemmeberettigede at vælge en 
eller Tiere i Dislriktet 'bosalte Mænd til al fíire Tilsyn med, at de i Vedlæglen fasl- 
satle Beslemmelser blive overholdt, saml gfire Anmeldelse lil Sysselmanden om be-

' )  Nu Ijin(festyret.
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gaaede Overtrædelser af Vedlæglen. Valget foretages paa Grandestævne ved Stemme
flerhed, beregnet efler de stemmendes Antal, for í Aar ad Gangen, Foretager de 
stemmeberettigede intet Valg, vælger Sysselmanden en eller flere TiLynsmænd. En
hver, der ikke bar fyldt 60 Aar, er pligtig at modtage det paa ham faldne Valg, men 
kan undslaa sig for at modtage Genvalg, forend lige saa lanp Tid er forlobet som 
den, hvori han har udforl det omhandlede Hverv.

16 Overtrædelser af de paa Grandestævne oprettede Vedtæ;;ter bliver, for saa 
vidt der ikke ifalge den ovrige Lovgivning er forskyldt anden Straf, al straffe 
med Buder, som lilfalder Sognets Hjælpekasse,

Beslaar Overtrædelsen i Undladelse af at udfore skyldigt Arbejde, Istandsættelse 
eller lignende, vil efter vedkommende Tilsynsmænds Paastand tillige den forsom- 
melige være al tilpligte at udíore Arbejdet under en daglig Bode eller Tilsynsmæn- 
derie al kende berettigede lil al lade det udfore paa lians Beko tning.

Erstatning for Udlæg ved paa deti forsommeliges Vegne al udfore skyldigl Ar
bejde rn. m, kan inddrives ved Udpantning, naar BeslemtneLe herom er optaget
i Vedlægten, og denne er stadfæsteL af Amlmanden.1)

Med samme Straf som i forste Stykke angivet anses Voldpiftsmænd og Opmand 
for Overtrædelse af de ,dem ved § 11 paalagte Pligter samt de efler § 15 ansalle 
Tilsynsmænd for forsætlig Forsiimmelse af den dem paahvilende Anmeldelsespligt.

17 Sager, der anlægges i Anledning af de i § 16 ommeldte Overtrædelser, be
handles af vedkommende Sysselmand som Politisager og kan paaankes lil Over* 
politirellen overensstemmende med Retsplejelovens § 962, Paatale kan kun finde 
Sted efter Anmeldelse fra de i § 15 omhandlede Tilsynsmænd, eller naar den be
gæres af nogen anden, der er interesseret i den paagældende Vedtægt,

18 Med Hensyn til de enkelle Forretninger, der foretage* paa Grandestævne og 
ikke er omhandlel i denne Lov, har det sit Forblivende ved de i saa Henseende 
gældende Regler.

19 Bestemmelserne i S 7 a. saml §§ 8— 11 og 13 vil ogsaa al være al anvende 
paa Sager, der behandles paa Haugeslævne i Henhold til Haugelovens Bestemmelser 
derom. Har Sysselmanden ledet Haugeslævnets Forhandlinger, vil §§ 16 og 17 
være al anvende med Hensyn til Vedtægter, oprettet paa Haugeslævne. Haugens 
Bestyrelse overtager for saadanne Vedtægter det i § 15 omhandlede Hverv, med
mindre Haugestævnet beslutter, at det skal overdrages til særlige Tilsynsmænd; med 
disses Valg m. v, forholdes i saa Fald efter § 15,

20 Ved >Haugelovenc forslaas i denne Lov »Lov for Færoerne om Haugers Sty
relse og Drift m. m. af 18. Maj 1 937*; ved »Hegnsloven« forslaas »Lov for Fær
oerne om Hegn og Markfred af 18, Maj 1937«.

21 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1938, fra hvilken Dag Lov om Grande- 
slævne paa Færoerne af 1, April 1891 ophæves.

18, Maj Lov Nr. 171 for Færoerne om HEGN OG MARKFRED,

KAP, 1. Hegn.
1 1 Indmark kan \aLo af Nalio kræve Hegn for Heste og Kvæg.
2 Imellem Indmark og Udmark kan Udmarkens E jer kræve Hegn for Hesle. 

Kvæg og Faar. Hegnspliglen paahviler Indmarken.
Ved Vedlægt paa Grandestævne kan del (selv om Udmarkens E jer ikke kræver 

Hegn) bestemmes, at Hegn mellem Indmark og Udmark skal være fælles for flere 
eller alle lndmarkslodder i Bygden. Stemmeberettigede ved Afstemning over For 
slag til saadan Vedtægt er Ejerne af de paagældende lndmarkslodder. Er Forslag 
til saadan Vedtægt fremsat, men ikke endeligt vedtaget paa Grandestævne, kan en 
h\er stemmeberettiget, som hor stemt for Forslaget, fiire Sagen videre til Behand

*) Nii Landsstyr«,
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ling efter §§ 'IS— 50. Ved Sagens Afgorelse vil del i Særdeleshed være at tilstræbe, 
al Hegnsforholdet ordnes paa den for alle Indmarksejenie hensigtsmæssigste og 
billigste Maade.

3 Imellem Udmark og Udmark kan Nabo kræve Hegn af Nabo, saafremt ban 
godtgór, al Hegnet for begge Ejendomme vil være af overvejende Nylle i For
hold til Bekostningen, eller al den beslauende Tilstand medforer en uforholdsmæs
sig Ulempe for hans Ejendom, Om Hegnet skal frede for Kvæg og Heste eller 
lillige for Faar, afgores i Tilfælde af Tvist af Hegnsynsmændene.

4 Hegnspligt indbefatter saavel at opfore Hegn som at bringe bestaaende Hegn 
i lovlig Stand og al vedligeholde det.

Hegnspligl iborifaider, hvor Naturforhold gor det overvejende vanskeligt at op
fore eller vedligeholde Hegn, eller Bekostningen vil være uforholdsmæssig mod Nyt
ten, saml hvor Ejendomme i lndmarken ligger saaledes i Forhold lil hverandre, 
at Hegnel vil faa en uforholdsmæssig Længde i Forhold Lil Loddernes Storrelse.

5 Om en Strækning efter denne Lov skal anses som Indmark eller som Udmark, 
afgóres af den Myndighed, som i det foreliggende Tilfælde har at aígcire den Sag, 
for hvilken Sporgsmaalel har Betydning.

(> Ejendomme, som adskilles ved V ej, har ingen gensidig Hegnspligt, medmindre 
der haves Adgang til ved Anbringelse of Led over Vejen ( jfr . § 15) at faa E jen
dommene fredede mod hinanden ved Opforelse aí eel Hegn. Dog er den, som i 
dette Tilfælde vi! hegne langs Vejen Tor sin Ejendom, ikke pliglig at deltage med 
Naboen i fælles Hegn eller Led.

De foranslaaende Regler ftnder ikke Anvendelse paa Ejendomme, som udskilles 
ved Driftevej for Kvæg (geil). I delle Tilfælde kan enhver E jer uf Ejendom, som 
stoder op lil Vejen eller ligger saa nær ved den, at han udsættes for at lide Skade 
ved Mangel af Hegn, kræve Hegn mod Vejen. Hegnspliglen paahviler alle disse 
Ejere samt de Ejere, som benytter Vejen som Driftevej.

7 Naur Nabo kun kræve Hegn af Nabo, skal de sammenstodende Ejendomme 
lage hver sin Halvdel deraf. Dog skal den, der ikke selv forlanger Hegn eller For
andring af bestaaende Hegn, og som godigtir, at denne Bestemmelse vilde ufor
holdsmæssig betynge ham, nyde saadan Formindskelse i sin Hegnspligl, som fin
des billig. Hvor Hegnspliglen ved retsgyldig Overenskomst eller Afgorelse er ord
net paa anden Maade end i denne og foregaaende Paragraf besleml, har det derved 
sit Forblivende.

8 I alle Tilfælde, hvor efler denne Lov Deling af Hegn eller Afstemning skal 
foregaa efter Skattemarker. bliver den umalrikulerede Del af lndmarken (derunder 
ogsaa Lejetríier, for saa vidt fornodent lil Hegns Deling) at laksere efler Regler, 
som fastsættes af Ministeren for Landbrug og Fiskeri ; i )  Omkostningerne herved 
udredes med Halvdelen af Amlsrepartilionsfonden og Halvdelen af vedkommende 
Kommune.

9 Pliglen til at deltage i fælles Hegn bestemmes for Udmark efter gammell Marke- 
lal, for Indmark efter Skattemarker. Naar Hegn om Indmark flyltes, skal det dog 
ikke paahvile Lodsejer at vedligeholde længere Hegn i Forhold til hans tidligere 
Andel i lndmarken, end denne Andel nogen Sinde har haft at vedligeholde. Saa 
længe Lodsejerne ikke har fordelt Hegnsbyrden imellem sig, er de een for alle og alle 
for een ansvarlige for Opforelse og Vedligeholdelse af del dem paahvilende Hegn. 
Ved Deling af fælles Hegn for indmark, som gor tidligere fælles eller særskilt 
Hegn overfliidigl, vil der være al lage tilborligt Hensyn lil, om de, hvem Pligien 
lil ut holde det tidligere Hegn paahviiede, kan siges al lage Del i Opforelsen af det 
nye Hegn, saasom ved at Sten eller andet Materiale fra del gamle Hegn benytles 
i det nye, eller ved at Ejeren af del gamle Hegn har overfort sin Hegnspligt Lil 
andre, f. Eks. som en Deí af Vederlagel for lidli gere Udmarksjord, der lægges in 
den for del nye Hegn.

*) Nu af Landsstyret.
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Den, som har opfort nyt Hegn, kan fordre det synel a í Hegnssymmændene og 
kræve Aígorebe af, om en Del aí det fremtidig bór vedligeholdes af Ejere af inden
for liggende Hegn, som ved hans Hegn bliver overflodigt.

For Hegn langu med Driftevej for Kvæg (geilargarður) fordeles Hcgnsplígten 
efter frit Skcm pua de i § C, sidste Punklum, nævnte Ejere,

E jer af Udmark, hvorpaa der hviler Cræsníngsret, kan, naar Hegn mod anden 
Udmark maa antages alene eller delvis at være nódvendiggjort ved Græsnings rellen, 
kræve, at de græsn ingsberetligede i tilsvarende Forhold (helt eller for en Del) skal 
overtage den liam paahvitende Hegnsplijjil, medmindre andet er bestemt eller maa 
antages forudsat ved Rettighedens Stiiftelse. AfgoreUen træffes í Tvisttilfælde af 
Hegnssynsmændene; antages Hegnspligten at burde fordeles, sker Fordelingen ef
ter frit Skon,

Enhver deri interesseret kan kræve Kendelse af Hegnssynsmændene om, hvor
vidt, og i bekræftende Fuld hvorledes, fælle* Hegn bor underkastes ny Deling un
der Hensyn til forandrede Forhold. Saadan ny Deling kun dog kun kræves med 
mindst 10 Aars Mellemrum.

10 Ved Deling af Hegn bor enhver soa vidt muligt íau sin Del i eet sammen
hængende Stykke. Den storre Byrde, som Beskaffenheden af nogen Strækning maalte 
medfóre, udjævnes ved tilsvarende Afkortning i Længde. Bliver hegnspliglige ikke 
enige om Delingers, afgores den paa den i §§ 45— 50 angivne Maade. Naar Delin
gen er foregaaet, bestemmes det, i fornodent Fald ved Lodtrækning, hvilkel eller 
hvilke Slykker enhver skal overtage. Ingen Strækning maa være kortere end 6 
Meter; de, hvem mindre Slykker maalte tilkomme, lægges i passende Fællig, saa- 
ledes al de over for Trediemand een for alle og alle for een bliver ansvarlige for 
Hegnsstrækninfíens Opforelse og Vedligeholde! e. De, der har Hegnsstræknmger i 
Fortsættelse af hinanden, kan indbyrdes indgaa Overenskomst om fælles Hegns- 
hold, saaledes at de over for Trediemand bliver ansvarlige som nys angiveL. De 
enkelte Hegnsstræknínger skal af Hegnasynsmændene (§ 14) mærkes med ind 
hugget, paamaleL eller paa anden Maade varigt anbragt Nummer. Synsmændene 
skul i deres Protokol {§ 14) indfore Fortegnelse over Delingen, hvor ogsaa 
senere Ændringer bliver al anmærke. Omkostningerne ved Deling og Mærkning 
m. m. fordeles pua samtlige Dellagere i Hegnet i samme Forhold som Hegnsplig- 
ten.

11 Kommer hegnspliglige ikke overens om Tiden, inden hvilken Hegn skal være 
fuldfort, bestemmes den af Hegnssynsmændene.

12 Om Hegn er lovligt, bestemmes i Tilfælde af Tvist af Hegnssynsmændene un
der Hensyn lil, om Hegnet skal frede for Heste, Kvæg og Gæs eller tillige for 
Faar.

13 Det er forbudt at benytte Pigtraad lil Hegn paa saadan Maude, al Mennesker 
eller Dyr lettelig er udsat for at lide Skade.

Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Biider,
14 Hegn sættes í Grænseskellet. Intet Hegn maa lægges længere ind paa Nabo

ens end paa egen Grund og ikke over en halv Meter. ISabo kun ikke modsætte sig, 
at del hele Hegn eller Dele deraf lægges paa hans Grund, naar del er uomgængeligt 
fornodent, dog mod Erstatning. Elv, Klippe eller andet, der freder for samme Slags 
Husdyr, hvorfor Hegn skal frede, anses som lovligt Hegn.

151) Naar der i Hegn findes Led, som er fælles for Naboer, indguur det i For 
delingen af Hegnsbyrden, og der lages derved Hensyn til den storre Bekostning 
ved Leddets Opforelse og Vedligeholdelse efter Forskrifterne i § 10. Skonnes Led 
ikke at kunne indgaa Í Fordelingen, holdes det i Fællesskab. Led paa almindelig 
befaret Vej skal være sauledes indrettet, at del med Lethed kan aabnes og lukkes.

['ua offentlig Vej maa intet Led opsættes, medmindre vedkommende kommunale 
Myndighed tillader det: denne Myndighed foreskriver i sau Fald tillige Leddets

! ) Som æ n ilm  \i*il LI, Nr. 25 uf 31. Marts 1949.
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Bredde og ovrige Indrulning. Lignende Forskrift kan ogsaa nf den kommunale 
Myndighed gives for Led, som allerede forefinde'! paa offentlig Vej, hvorhos den 
kommunale Myndighed skal kunne'forlange overflødige Laager over Koreveje nedlagt, 
dog med Itel for vedkommende berelligede lil Paaklage lil Lagtinget, inden 3 Maane
der efter, at de bevislig har modlaget Underretning om Afgorelscn. For saa vidt der 
ved saadant Puabud paafcires hegnspligtige I dgifter, kan disse kræves refunderet 
overensslemmende med de i Lov Nr, 69 af 7. Maj 1881 om Forpligtelse til Jords 
Afgivelse indeholdte Kegler. I Tilfælde, hvor det efler Kendelse af Hegnssynsmæn- 
dene eller hojere Instans er paukrævel lil Fremme for Landbrugel, at oprette Hegn 
over offentlig Korevej, er vedkommende kommunale Forslanderskab pligtig lil al 
oprelle og vedligeholde de for den offenllige Trafik fornodne Laager, Over Trafik- 
veje skal Korrisler allid anvendes. Overtrædelse af Bestemmelsen i dette Slykkes 
forste Punktum eller af de af den paagældende Myndighed givne nærmere For
skrifter straffes med Boder.

Ethverl Led i Hegn om Indmarken skal være forsynel med forsvarlig! Lukke 
og, bortset fra Led, der er bestemt til at passeres af Kóretíijer, indrettes saaledes, 
al del, hver Gung del aabnes, falder tilbage af sig selv, og al det. for saa vidt det 
findes i Hegn mod Haugen, aabnes ud imod denne.

1G Hegn i Indmark eller mellem Indmark og Udmark skal holdes i íovlig Stand 
til enhver Tid, hvori Jorden ikke efler de gældende Bestemmelser (derunder ogsaa 
Bestemmelse, som træffes for enkelt Vaar eller Host i Henhold til Haugelovens 
§ 85, 2del Stykke) skal ligge auben for Græsning af den Slags Husdyr, for hvilke 
det skulde hegne. Hegn mellem Udmark og Udmark skal holdes i lovlig Sland i den 
Tid, der for ethverl enkelt Tilfælde bestemmes af Hegnssynsmændene, enlen ved 
Hegnels Opforelse eller senere, om Tvisl opstaar om Tiden.

17 Saafremi Nuboer enes om, at dereí gensidige Hegnsplijít skal ophæves, ind
skrænkes eller udvides udover, hvad der i denne Lov er bestemt, skal saadan Af
tale kunne træffes for indtil 10 Aar ad Caugen. Vedrorer Aftalen Jord. som bru
ges af nogen unden end Ejeren, er den ikke gyldig, forend Ejeren har tillraadl 
den.

18 Enhver af Bygdens Hegnssynsmænd er pligtig til efter AnmeldeLe fra Naho 
(eller, om det er fælles Hegn for Indmark, tillige fra hvilken som helst Lodsejer i 
Indmarken) straks at efterse Hegn, der paustaas ikke at være i lovlig Stand. Finder 
Synsmanden da, at det er nodvendigt slraks ut istandsælle Hegnet, skal han op
fordre den, der efter hans Skiin er hegnspligtig, til at foretnge saadan Istandsæt
telse, som skonnes at maatte foretages straks.Eíterkommes denne Opfordring ikke 
uopholdelig, hur Synsmændene al foranstalte del fornodne Arbejde udfort pua den 
hegnspligliges Bekostning. Tvisles der om, hvem der er hegnspligtig, vil delle Spiirgs- 
maa! derefter være at afgore efter Keglerne i §§ !5— 19.

19 Hvor E jer og Bruger er forskellige, hæfter de een for begge og begge for een 
for ull pligligt Arbejde vedrorende Opforelse og Vedligeholdelse uf Hegn. Bruger 
af Jórd i offentligt E je regnes i denne Lov lige ined Ejer. medmindre der i de 
enkelle Tilfælde uf vedkommende Myndighed er Iruffel anden Bestemmelse.

KAP. 2. Aiisvar jor  Husdyr.
20 Enhver, som, uden al dertil er Hjemmel, líijrer eller driver Husdyr ind paa 

anden Alunds Jord eller skaffer det Adgang ved al aabne Led eller bryde Hegn 
ned eller tbjre det sua nær ved Naboens Jord. at del kun naa ind pua denne, straf
fes med Boder, for ^aa vidt Forholdt*! ikke efler sin ovrige Beskaffenhed medfórer 
hojere Straf,

Den, der mod vedkommende kommunale Myndigheds Forbud tojrer Husdyr paa 
den til offentlig Vej horende Grund eller saa nær. al del kun nua ind derpaa. 
saavel som den, der imod saadanl Forhud lader sit Husdjr grtes^e paa den til of
fentlig Vej horende Grund, som er lovlig frahegnel han# Ejendom, straffes med 
Biider.
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Den skyldige skal derhos i de ovennjrvnle Tilíælde yde fuld Erstatning for at nf 
hans Forhold foraarsaget Skade,

Bestemmelsen i næn ærende Paragrafs Isle Stykke finder ikke Anvendelse paa 
E jer i Indmark, som ligger inden for fælle- Hegn, naar han for at drive Iðsgaa- 
ende Dyr ud gennem det fælles Hegn (jfr. § 28) maa drive det over Andenmands 
Jord, for soa vidt Ivan har anvendt forníiden Omhu for al gore saa lidt Skade paa 
fremmed Jord som muligl.

21 Hvo som, uden at denil er Hjemmel, driver anden Mands Husdyr ind paa 
sin Jord, straffes med Boder. Med lige Straf anses den, som forsætlig uhjemlet lo
ser anden Mands icijrede Husdyr elter aabner Fold eller lukket Mark for det, hvor
hos han er pligtig til at erstalle Ejeren af det saaledes losgaaende Dyr, hvad denne 
har matlet udrede i SkadeserMulning op GodtgóreUe for Foder og Pasning, samt 
Tabet ved Afsavnet af Dyret.

22 Husdyr, som er farligt for Mennesker, maa ikke holdes losgaaende paa noget 
Sled, som grænser til alfar Vej og ikke er tilhiirlig indhegnet. Overtrædelse heraf 
straffes med Boder.

23 Kommer Hest, Kvæg, Faar, Ged eller Fjerkra; (herunder ikke Duer), uden al 
dertil er Hjemmel, ind paa fremmed Ejendom i indmark, skal Dyrets E jer erstatte 
den Skade, der lilfojes, være sig paa Afgnide i Mark, Eng, Græsgang, Have m, v. eller 
paa Plantninger, Grofier, Veje, Broer og deslige eller paa andre Husdyr.

Er Dyret vanefuldl, skal dets E jer desuden straffes med Boder.
Fra ovenslaaende Negel undlages Tilfælde, hvor den skadelidte Irar forsomt sin 

Pligt til clt hegne ifor den paagældende Slags Dyr, medens Dyrets E jer enlen ikke 
har saadan Hegirspligt eller har opfyldt sin Hegnspligl. I de Tilfælde, hvor Hegns- 
pligt bortfalder ( jír . §§ 4, 0, 7 og 17), har Dyrels E jer altsaa Ansvar, som om 
der var lovligt Hegn.

Faar, som har den Vane al bdelægge Kartoffelsæd, skal som uvane aif Ejeren 
holdets indelukkede eller paa anden Maade hindres i at skade Kartoffelmarkerne 
fra det Tidspunkt, da Kartoffelsæden bliver nedlagt, indlil lndmarken skal være 
fredet for Faar.

24 Skyldes det Trediemands Forsommelsc (være sig ved Undladelse a/f at holde 
Hegn i pligtig Sland, ved al aabne Led eller andet Lukke o. lign,), at Dyret í dc 
i forrige Paragraf ommeldte Tilfælde er kojnmet ind paa fremmed Grund, skal 
den paagældende erstatte Dyrets E jer ialt, hvad lian a den Anledning har maattel 
udrede til Jordens Ejer. Har flere Personer udvist saadan Forsommelse som foran 
nævnl, og det ikke straks med Sikkerhed kan oplyses, hvilken -uí Forsbmmetserne 
der er Aarsag til Dyrels Indtrængen paa den fremmede Grund, kan Dyrets E jer 
giire saadant Erstatningskrav gældende mod, hvem han vil, a í de paagældende.

25 1 alle Tilfælde, hvor Husdyr har gjort Skade paa fremmed Ejendom, kan 
begge Parter kræve Skaden fasisat ved Skon af iHegnssynsmænd (§ 44) ved Hen
vendelse til disses Formand (§ 51).

1 de i §§ 20 og 23 nævnte Tilfælde kun Jordens Ejer, naar Ufreden er foregaaet 
paa en Tid, da Jorden ikke er frossen eller snedækket, kræve ifolgende Erstatning, 
selv om Skoden úkke kan paavises:

1) óÓ Øre for Hest, Kvæg, Svin eller Ged;
2) 20 Øre for F aar;
3 ) 10 Øre for Gaas;
1) 5 Øre for andel Fjerkræ.

Delle gælder dog ikke for Unger af de under Punkt -i og I nævnte Husdyr, saa 
længe Ungerne er under 2 Maaneder g^mle.

Naar flere Dyr, lilhbrende samme Ejer, ved samme Lejlighed er kommet ind 
paa ifremmed Grund, knn den «umlede Erslatning for upaaviselíg Skade ikke over
stige

a) 7 Kr. for Hesle, Kvæg, Svin, Geder eller Faar;
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']>) 2  Kr. íor Gæs;
c) '10 Øre for andre Fjerkreaturer.

26 Kommer Faar, uden al dertil er Hjemmel, ind i fremmed Hauge, bor del. 
hvis del vides al hiire hjemme i fíabohaugen, drives tilbage íi! den. Er delle vidnefast 
sket sua ’ofle, al Faarel deraf kan skonnes al gaa mere i denne Hauge end i den 
Haugef hvortil del horer, enlen af den Tid, Faarene gaar pna Vinterhauge, eller 
af den Tid, de gaur paa Sommerhauge, skal del borlskaffes lil forsle almindelige 
Slagtetid, efler at delte vidnefast «r krævet paa vedkommende E jers eller Hauge- 
liigters Bopæl, saa betids, at han bar haft Tid til al afværge den ulovlige Gang. 
Bortskaffes Faaret ikke lil den Tid, skal han erstatte Omkostningerne ved dels 
Transport lil ham. Kommer saadani F aar tilbage lil samme Hauge, er det for
brudt, saaledes al to Trediedcle lilfalder del offentlige og en Trediede) Ejeren af 
den Hauge, i hvilken det har ganet. Vildt Faar (vargur), som lober over Marke- 
skel og forslyrrer Nabohuugens Faar, sktal tæmmes eller bortskaffes til næste Hosl, 
efter at det vídncfast er forlangt pau vedkommende Ejers eller Huugeriigters Bo
pæl; sker delte ikke, er Faarel forbrudt, som ovenfor besteml.

Under Vinlerhnuge i denne Paragraf indbefattes ogsaa Indmark, pau hvilken 
Faar bar haft Græsningsret, jfr . Ha u gelo vens § 34.

27 Horer Faarel ikke hjemme i iSI ubo ha uge, skal det snarest muligt -oplyses ved 
Bud til Ejeren eller hans Haugerugter, som er pligtig lil at afhenle Faarel seneist lil 
næste almindelige Fjeldgang. Sker delle iklce, bliver Heglerne i foregaaende Para
grafs 3die og 4de Punklum al anvende.

Vides del ikke, hvor Faarel horer hjemme, behandles det efter Heglerne i § 28, 
sidste Punklum.

28 Hvis Strid eller Tvivl opstaar om, til hvilken Hauge el Lam horer, som træf
fes umærkel ved Fjeldgang om Hosten, skal del tilfalde den Hauge, i hvilken det 
forefindes. Faar, ^om er umærket eller saa skodeslost mærket, nl Sysselmanden 
og to af ham tilkaldte uvildige Mænd erklærer Mærket for ukendeligt, behandles 
— om Ejeren er uvis —  som Hittegods.

29 Kommer Hest, uden at derlil er 'Hjemmel, ind i fremmed Hauge, skal Dy
rets E jer beiale Græsningsgodlgorelse, saafreml han ikke afhenter det inden 8 
Dage efter, at han fra Haugens E jer har fauet Bud om at henle det. Græsnings- 
godtgorelsen udgor 10 Øre daglig, regnet fra Budets Afsendelse. Haugens E jer 
er berettiget til, hvis han ikke sender Bud til Dyrets Ejer, eller hvis denne ikke 
henter det inden de nævnte 8 'Dage, at lade 'Dyrel bringe til dets E jer, og denne 
skal do herfor godlgore ham 30 Øre pr. lobende km af den Vejlængde, del er ble
vet bragt. Det samme gælder for Kvæg, dog at Græsningsgodtgorelsen udgor 10 
Øre daglig, og al Transport uf Dyrel godtgores Haugens E jer med et passende 
Belob, som i Tilfælde nf Tvist -om Belobels Stéirrclse kan fastsættes af Hegns- 
synsmændenc. Bringes Hesl 3 Gange i Lobel a f 1- Uger til dens Ejer, betaler denne 
i Græsningsgodlgorelse for det lobende Aar 24 Kr.

Horer Hest, som kommer ind i fremmed Hauge, hjemme i en Hauge, hvis Be
sætning udgor mere end 1 Hesl for hver Mark Jord (jfr. Huugelovens § 25 ), be
taler Hestens E jer foruden de ovenangivne Belob 3 Kr. for hver Gang, Hesten 
bringes lil hum.

Dyrets E jer er derhos i alle Tilfælde pligtig til al godlgiire Omkostningerne ved 
Budsendelse til hani.

Er Dyrets E jer ukendt, træder offentlig Bekendlgorelse i Bygden ved Opslag 
■overensstemmende med Lov for Færíierne Nr. 59 uf 1. April 1912 om Ophævelse 
af Kundgbrelse ved Kirkeslævne i Sledet for Budsendelse til E jeren; vides del, i 
hvilken Bygd Dyret horer hjemme, skal Bekendlgiirelse tillige ske i denne Bygd.

Den. som uhjemlet lader sine Kiier malke i fremmed Hauge, boder hver Gans 
3 Kr.

Naar Haugens E jer har Pligt lil al hegne for den paagældende Slags Husdyr,
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men har for-'oml denne Pligl, tilkommer der hum ingen Godtgiirelse efler Para 
graffens forste og andet Stykke.

30 Naar E jer og Be=idder er forskellige, træder Besidder i Ejers Sted med Hen
syn lil Pligten lil ut vogte Husdyr. Del Ansvar, som er forbundet med. al nogens 
Husdyr kommer ind paa fremmed Ejendom, indtræder -ogsaa, naar Dyrel indkom
mer paa dels Ejers Ejendom, for saa vidl denne er i andens Besiddelse.

KAP, 3. Indsættelse a f  Husdyr.
31 I alle Tilfælde, livor der efler de foranstaaende Bestemmeiser tilkommer Jord

ejeren Erstatning for Skade af fremmed Husdyr eiler Godlgorelse for Budsendelse 
Lil Ejeren eller for Bckendtgiirelse el ler  Dyrets Græsning og Transport, kan Jord
ejeren indsætle Dyrcl. Træffer hun Dyret paa Trediemunds Grund, kan dets Ejer 
ikke derfor modsælle sig Indsa: Helsen.

Ligeledes kan Gaas, som træffea i fremmed Hauge, indsættes. Ustækket Gaas 
belragtes som Vildt.

Huns og Ænder, som i Strid med Beglerne ú § 23 trænger ind paa anden Mands 
Indmark, er puugældende Jordbruger berettiget lil al oplage og lilbageholde, ind
til der af Ejeren er ydet ham en passende Godlgtirelse for lidt Skade og den ved 
Optagelsen forbundne Ulejlighed, dog ikke mindre end 25 Øre for hvert Slykke 
Fjerkræ. Har Optagelsen af del skadegiiretide Fjerkræ ikke været mulig, skal den 
skadelidte være berelliget lil al nedlægge del paa forsvarlig Mande.

Hvis del omhandlede Fjerkra:, lilhiirende samme Ejer, er oplagel 3 Gange i 
samme Aar i Henhold til § 23, næstsidsle Slykke, i falder Ejeren derhos Bode- 
slraf.

32 ISaar nogen indsætter fremmed Husdyr, og han ved, hvem det tilhorer, skal 
han derom siraks underrette Ejeren eller dennes Folk. Bliver han ikke inden 3 
Dbgn bekendt med, hvem Ejern er, besbrger han lndsællelsen bekendtgjort ved 
Opslag, jfr . § 29, 1de Stykke. Bekendtgorelsen skal ske i den Bygd, hvor Ind
sætteren bor; ved han, i hvilken Bygd Dyret horer hjemme, skal den tillige ske i 
denne Bygd. Han skal Forsvarlig rbple Dyret og (fodre del efler Aarslidens Be
skaffenhed, men maa ikke bruge det. Han har Bet til at benytte Mælken af indsat 
Malkekvæg mod Fradrag i Indlosningssummen efler § 33.

33 E jer af indsat Husdyr har ikke Bet til al fordre det tilbage, forend han har 
'betalt Omkostningerne ved BudsendeLe og Bekendtgorelse, Dyrets Kogt og Fod
ring samt Erslalning for Skade og de ovrige i § 31 nævnle Belob eller stillet Sik
kerhed for Betaling inden 11 Dage. Opnaas ikke Enighed om Indlosningssummen, 
kan begge Parter kræve den afgjort ved Skon af Hegnssynsmænd (§ I I )  ved Hen
vendelse lil disses Formand (§ 51 ). Finder Mændene, al den fordrede Indliísnings- 
suni har værel ubillig, kan de som en Del af Skbnnet bestemme, al den, der ind
satte Dyret, i det hele eller for en Del erslaller Omkostningerne ved Forretningen, 
dog i intel Tilfælde mere, end den tilkendte Indlosniugssum udgíir.

34 Den, som har indsat fremmed Hu?dyr og iagttaget Bestemmelserne i § 32, er 
berettiget lit at lade det sælge ved Auktion ^jfr. § 3 5 ), naar 8 Dage eller, med 
Hensyn til Hest, 1-1 Dage er íortobel, uden at Ejeren har meldt sig. Fristen regnes 
fra lndsæltelsesdagen. saafremt del vides, hvem der ejer Dyrel, men ellers fra 
fiirslc Bekendtgorelse om Indsættelsen. Summe Ret tilkommer den, der har indsat 
Dyret, li vis Ejeren har meldt sig, men der derefter er forlóbet 3 Dage, uden al 
han har indlosl det eller, hvis der er Tvist om Indlosningssummen, ‘begæret denne 
bestemt ved Skon; lígesas, naar 3 Dage er forlbbet, efler at indlosningssummen er 
bestemt, uden al Indlosning er paufulgl. Den, som indsætter Dyret, lager sig be
talt af Salgsbelobel for Indlosningssummen og senere hafle Udgifter. Overskuddet 
leveres Politiet (Polilimesler, Sysselmand, Sognefoged), som har al udbelale det 
lil Dyrets E jer, saafremt denne melder -sig inden 1 Aur efter Indsættelsen; melder 
han sig ikke inden denne Frist, tilfalder del vedkommende Poiittkasse.

35 De i § 3 !  ommeldte Auklioner foretages i Thorshavn eller paa Sted, hvor
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Sysselmand eller Sognefoged er bosat. af Politiet og ellers af en af Forslanderska
bet med Amtmandens1} Godkendelse dertil ansat Mund. Om Forpligtelsen til at mod- 
lage saadan Ansættelse gælder Heglerne i denne Lovs § 14.

Auktionen bckcndlgores med 24 Timers Varsel. Saafremt den afholdes af Poli
tiet, sker den til Politiprotokollen uden Vederlag; ellers foretuges den til en af 
Forslanderskabet til saadant Brug autoriseret Protokol, der bekosles uf vedkom
mende Sogn, og mod et Vederlag af 75 Øre. Den. der afholder Auktionen, skal 
tiltage som Vidne en uberygtet Person; til denne betales 75 Øre.

Er del optagne Dyr efter en af Politiet eller en Hegnssynsmand forelugen Vurde
ring (som vil være at udfore uden Vederlag) af saa ringe Værdi, al end ikke 
Bekendtgorelsesudgifler kan ventes at hli\e dækket ved dels Bortsalg ved Auktion, 
bortfalder denne saavel som Bckendlgoreben efter § 32. og Dyrel bliver Indsæt
terens Ejendom.

36 Er Husdyr indsat, og dels E jer ikke kendes, kan det overleveres til Politiet 
(Politimester, Sysselmand, Sognefoged), som har at lage sig af det, og det bliver da 
i civrigt nt behandle efter Forskrifterne i foregaaende Paragruffer. Er det at be
frygte. at Omkostningerne herved vilde blive »forholdsmæssige mod Dyrets an
tagelige Værdi, kan Politiet for ethvert enkelt saadant Tilfælde bestemme, hvor
ledes der bor forholdes med Dyret.

37 Hor den, der har indsat fremmed Husdyr og beholdl det i sin Varelægl, 
undladt at iagttage Forskrifterne i § H2, jfr . § 35, sidste Punklum, kan Ejeren kræve 
del udleveret ved Politimesterens eller Sysselmandens Foranslallning uden noget 
Vederlag for hafte Omkostningerne eller fonoldl Skade.

38 INaar den, der har indsal fremmed Husdyr, udleverer det mod Indlosning, 
kan hun ikke senere soge yderligere Erslutning. Det slaar den. der har lidt Skade 
af fremmed Husdyr, frit for Aed Rellergong al gore sil Kruv paa Erstatning gæl
dende, dog ikke for mere end Dyrets Værd med Tillæg uf Sagens Omkostninger, Er 
Skaden forvoldt af .Faur, som horer (11 Besætningen i Fælleshauge (jfr. Haugelovens 
§ 1). kun Erstatningskravet gores gældende mod ethvert Medlem af Haugens Be
styrelse (eller, om saadan ikke findes anmeldt til Sysselmanden, mod enhver Lods
ejer i Haugen), hvorefter den paagældende er iberettigel tíl atter at soge sit Ud
læg godtgjort ved t  dpanluiing bos Dyrets E jer eller, hvis han ikke kan findes, 
ho= alle Haugens Ejere i Forhold lil deres Markelal.

Det ovenfor omhandlede Erstatningskrav maa være paalait inden 6 Mauneder 
fra den Tid. Skaden blev lilfojel.

Omkommer indsat Husdyr ved Hændelse, har den, som indsatte del. intet at 
fordre hos Ejeren.

De ovenangivne Indskrænkninger i den skudelidendes Adgang ti! Erstatning og 
i Tiden for sammes Paalule gælder ikke i de i denne Lovs §§ 20 og 21 ommeldtc 
Tilfælde.

KAP. 1. Fwth’sgni'sning a f Kvæg, Ga's og Heste paa Indmark.
39 Faíllesgræsning af Kvæg og Gæs paa Indmark. som ligger i Fællig. maa ikke 

finde Sled, naur enten en Trediedel af Ejerne eller Brugerne eller ~aa mange, som 
e jer eller bruger en Trediedel af lndmarken (beregnet efler Skattemarker). ved 
Vedtægl paa Grundeslævne forlanger Fællesgræsningen (enlen af Kvæg eller af 
Ga?s eller af begge Slags Dyr) ophævel. Loígaaende He*le skal ikke findes i Irnl- 
marken, naar nogen Lodsejer modsæller sig delte.

Enhver Ejer. der er græsrringsberettígel til lndmarken. er berettiget til at for
beholde sig Græsningjrettei) for Heste, Kvæg og Gæs paa egen Indmark mod at 
give Afkald paa anden Græsningsret paa Indmark og rnod at holde sin Indmark 
forsvarlig indhegnet.

Indhegningen maa. bortfct fra de i Haueelovens § 3 L  2del Stvkke. omrneldte 
Tilfælde, ikke være til Hinder for Fuarcnes Vintergræsning.

1) Nu Rigsomlmdsinandtn.
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KAP. 5. Færdsel paa Andenmands Grund.
40 Den, som uden Nodvendighed eller uden dertil erhvervel Hjemmel gaur over 

anden Mands Indmark, straffes med Boder. Er Forseelsen begaaet af Barn under 
1 {> Aar med Vidende af Forældre eller dem, der træder i Forældres Sted, anses 
disse, som om de selv havde begaaet den ulovlige Handling.

Med samme Bcide som ovenfor angivet straffes den, der ikke tillukker anden 
Mands Port eller Led (derunder ogaaa Port eller Led i fælles Hegn), som han har 
aabnet, selv om Husdyr ikke derved kommer ind paa anden Mands Ejendom.

41 Den, som uden at dertil er Hjemmel, gaar uden for rel Bygdevej i Hauge, 
hvor han ikke er Lodsejer, eller í Fælleshauge, for hvilken Vedlægt om Lodsejer
nes Færdsel er oprettet paa Haugeslævne under Sysselmandens Ledet e ( jfr . Hauge- 
lovens § 3 ) ,  straffes med Boder; gaar han ulovlig med Hund, betragtes dette som 
en skærpende Omstændighed.

42 Gang gennem fremmed Hauge er tilladt, i folgende Tilfælde:
1. Haugerogter har Ret lil <at soge efler sin Hauges Faar, naar han hver Gang 

underretter en af den anden Hauges Rogtere derom saa betids, at de kan 
folges ad eller modes ved Markeskei, og naar han forer sin Hund i Baand.

2. Enbver har Rel lil om Dagen at =ogc efler sin Hest eller sit Kvæg, naar han 
forud melder det til en af Hangens Rogtere, I ovrigt kan Be temmeber herom 
træffes ved Vedtægt af Ejerne af Bygdens Hauger i Forening paa Grande
stævne (jfr. Grandestævnelovens §§ 1 og 12).

3. Enhver er berettiget lil at hente sine Torv; dog skal han gore det om Dagen 
og gaa ad den almindelige Vej.

1. Gang til fjernere]iggende Hau^e, Fuglebjerg eller anden Udmark, som den 
paagældende eller den, i hvis Æ rinde han gaar, ejer eller har Brugsret over. 
er tilladt, for saa vidt den hjemles ved det, som paa ethvert Sted er gam
mel Skik og Brug. Om saadan Færdsel í ovrigl skal være tilladt, afgores af 
Landvæsenskommisíionen, suafreml Parlerne ikke i Mindelighed enes derom el
ler bliver enige om Sagens Henvisning til Voldgift,

Dagen regnes í de i Punkt 2 og 3 an forte Tilfælde om Sommeren det er fra den 
I L  April lil den 31. August) fra Kl. 5 om Morgenen lil Kl. 9 om Aflenen og om 
Vinteren (del er fra 1, September lil 13. April) fra om Morgenen, naar iDagsskæret 
begynder, til om Aftenen, naar det ender.

43 Gang med Hund “eimern fremmed Hauge er tilladt, naar den *ker ad rel 
Bygdevej, og naar Hunden forer- i Baand. Naar en Flok Faar skal drives gennem 
fremmed Hauge, er det tilladl at bruge lose Hunde derlil, dog mod fuld Erstatning 
for den Skade, de af-ledkommer i Haugen. Mod »m m e Erstatning kan ligeledes 
de li! Riigt og Fjeldgang i fjernereliggende Hausre nodvendige Hunde fores liise 
frem og lilbage igennem fremmed Hauge. Hvorledes Haugerogter i ovrigt skal 
fiire sin Hund. naar 'han maa gaa gennem fremmed Haupre for at komme til sin 
egen. afgores som fastsat i § 12. Punkt ! =idste Punktum.

KAP. 6. Hegnssagers Behandling.
44 For Inert Sogn eller efler Lagtingels1) Bestemmelse for Dele af et Sogn 

bliver der al ansælle 3 Hegnssynsmænd, De udnævner for I- Aar ad Gangen af 
Forslanderskubet (i Thorshavn Byraadet). Enhver Jordbruger er pliglig til at mod
tage Udnævnelse, medmindre ban har opnaaet en Alder af 60 A*ar. Den. som i 
mindst 1 Aar uafbrudt har været Synsmand, skal do« ikke være pligtig til at mod
toge ny Udnævnelse som saadan fór efter Udlobel af et lige saa langl Tidsrum 
som del, hvori han har varetaget delle Hverv. Begærer nogen sig fritagel for at 
modtage Udnævnelse, af“or Forstanderskabet i Byraadet i, hvorvidt hans Begæring 
kan lages lil Folge, Forkastes l'ndi-kyldníngen. kan den udnævnte forelægge sin 
Begæring om Fritagelse íor Lagtinpsel.

*) Landsstyrets.
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Ingen Synsmand kan. 'aafremt nogen af Parterne gor Indsigelse derimod.deV 
tage i en Forretning, naar han er beslægtet eller besvogret med nogen af Parterne 
sua nær som Søskendebarn eller personlig er interesseret i Sagen. Er nogen Syns
mand a í saadan Grund eller ved lovligt Forfald forhindret, bar Forstanderskabet 
(Byraadet) at udnævne en anden i hans Sled.

Synsmændene har, saa snart deres Udnævnelse er dem meddelt, til Forstander
skabet (Byraadet) al indsende en skriftlig, hójtidelig Forsikring, efter en af Amt
manden fastsat Formular, om, at de efler bedste Evne med Uparliskhed vil udfore 
deres Hverv. Deres Forretninger indfores i for Sognets Regning anskaffet og af For* 
slanderskabet (Byraadet) autoriseret Protokol, af hvilken paa Begæring meddeles 
Udskrifter mod Betaling af 1 Kr. for Arket, hvilken Betaling ogsaa ydes. naar 
Udskriften ikke fylder et helt Ark.

Synsmændene vælger selv en af dem li) Formand.
Protokollen opbevares hos Formanden, som besorger Forrelníngerne indfort og 

Udskrifterne meddelt inden 24 Timer efler, at de er begært og Betalingen for dem 
ydet.

For selve Udforelsen af Forretningen tilkommer der hver af Synsmændene en 
Betaling af 2 Kr, for hver Dag, Forretningen varer, foruden Dyrtidstillæg efter 
Pristallel. Denne Betaling ydes, selvom Forretningen varer mindre end een Dag.1)

Synsmændene er pligt:ige til ogsaa al udfore Forretninger i Nabodistrikt, naar 
de i dettes Synsmænds Forfald derli) begæres. I saa Fald tilkommer der dem for- 
nden ovennævnte Godlgiirelse hver 20 Øre pr. lobende Kilometer paa Hen- og Hjem
rejse til Lands, medens Befordring til Sos, for saa vidt saadan er fornoden, maa 
ydes dem af den, der begærer deres Tjeneste, og i modsat Fald godlgiires dem 
af ham.

Forstanderskabel (Byraadet) kan afskedige Synsmændene; dog ftaar det den. 
der er afskediget imod sin V ilje, frit for at forelægge Sagen for La^tinget. Naar 
Lagtingel ikke er samlet og Sagen ikke kan udsættes, til Lagtinget træder srammen, 
er Amtmanden bemyndiget lil at træffe Afgorelse saavel i delte Tilfælde som i del 
Tilfælde, der omhandles i denne Paragrafs lsle Stykke.

45 Den, der finder Anledning lil Besværing over el Hegns Tilstand eller Beskaf
fenhed (uden for det i § 18 omhandlede Tilfælde) eller onsker nyt Hegn rejst eller 
el ældre Hcf*n ombyttet med en anden Arl af Hegn, uden herom al have kunnet 
opnaa mindelig Overenskomst med vedkommende, har desangaaende at indgive en 
skriftlig Begæring lil Formanden for Distriktets Synsmænd. Denne har derpaa uop- 
noldelig at beramme en Aastedsforretníng: og at forsyne Bega;ringen med ^aateg 
ning om Tiden til Forretningens Afholdelse saml med en Indkaldelse til de paagæl
dende om at overvære samme. Begæringen med disse Paalegnínger bliver derpaa 
ved Foranstaltning af den, som har begæret Synet, paa den for Slævninger fore
skrevne Maade eller \ed tvende uberygtede Personer at forkynde for den anden 
Part, saaledes at denne faar mindsl 2 Gauge 24 Timers Varsel. Er flere end 5 
Personer Parter i Sagen, kan Formanden lillade, at Forkyndelsen sker ved Opslag 
i Bygden. Den, som lovlig er varslet lil at mtide ved Forretningen, men udebliver 
uden al anmelde gyldigt Forfald, maa tilskrive sig selv. at Sagen afgores uden no
get Hensyn lil del, som han maalle have kunnet fremídre.

46 Forretningen foretages af Distriklels tre Synsmænd i Forening. Ligger Heg
net i Skellel mellem lo Distrikter, udfores den af Formanden i hvert Dislrikl i For
ening med den af begge Distrikters Synsmænd, som Formændene ved Lodlrækning 
dertil udtager. Ved Forretningen skal Synsmændene lade sig del være magtpaalig- 
gende al fremstille Forholdene klart for de paagældende og soge tilvejebragt For
lig mellem dem, naar det lader sig gore. Opnans Forlig, indfores delle i Protokol
len og underskrives af de vedkommende. Kan Forlig ikke opnoas. oplages Sagen 
li! Kendelse, som afsiges snarest muligt, senest inden Forlobet af 3 Dage. og tilfores

Som icndrel ved LI. Nr. 30 a í 17. Marls 1951.
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Protokollen med en Be^rundeLe af Kendelsen samt under-krives af Synsmæn 
dene.

Kendeben afsiges efler Stemmeflerhed; er alle tre Synsmænd af forskellig Me 
ning, hliver Formandens (eller, naar to Formænd dellager, den ældsle Formands) 
Slemme den affrorende.

Ved Slutningen af hvert Mode underskrives Prolokollen af Synsmændene..
47 Hvad enlen Sagen afgores ved Forlig eller Kendelse, maa den trufne Afgorelse 

i hverl af de nedenfor nævnle Tilfælde indeholde Oplysning om de for sammes 
Vedkommende fremhævede Punkter:

1. Naar nyt Hegn skal rejses:
Om Hegnets Hojde og ovrige Beskaffenhed, samt af hvem og inden Udlobet af 

hvilken Frist del foreskrevne Arbejde skal udfores, og hvorledes der bliver at for
holde med Hegnets fremtidige Vedligeholdelse;

2. Naar el ældre Hegn skal forandres eller ombytles med el nyt:
Om dc under Nr. 1 ommeldle Punkter, samt hvorledes der skal forholdes med det 

ældre Hegns Forandring eller Borttagelse, hvem der skal iværksætte det tierhen- 
hórende Arbejde, og hvorvidt der herfor skal gives nogen Codtgorelse, og i be
kræftende Fald af hvem Godlgorelsen skal ydes, samt dens Slorrelse og Betalings
tid;

ií. Naar et brostfældigl Hegn skal udbcdres:
Hvorledes, af hvem op inden Udliibei af hvilken Frist det foreskrevne Arbejde 

skal udfores.
48 Synsmændene har i Kendelsen at træffe Beklemmelse om l dredelsen af Forret

ningens Omkostninger, som i Almindelighed vil være at paalægjze den, som Ken
delsen gaar imod. Afgores Sagen ved Forlig, skal delle indeholde Bestemmelse om, 
hvorledes Omkostningerne bliver at udrede,

49 Enhver af Parterne staar det frit for inden 3 Uger efter Kendelsens Forkyn
delse at indbringe den for Landvassenskommissionen, ligesom den ved Kendelse af 
Landvæsenskommissionen trufne Afgorelse. for saa vidt Sagen ikke indskrænker sig 
til Anke over Vedligeholdclse«mnngter. igen vil kunne indbringes íor Overland
væsenskommissionen. Med Hensyn lil Sagernes Indankning for og Behandling ved 
Landvæsenskommissionen og Overlandvæsenskommissionen bliver al. forholde efler 
Reglerne i Loven om Landvæsenskommissioner.

SOI) Naar der for Hegnssynsmændene af relte vedkommende fores Klage over, 
at den. som det efter Forlig eller Kendelse í Henhold til de foregaaende Regler 
paahviler at udfore noget Hegnsarbejde, ikke har efterkommet sin Forpligtelse i 
denne Henseende ved Udliibet af den dertil indrommede Frist, afgor Hegnssyns
mændene uden Appel, om Klagen er begrundet. Med Hensyn til Parternes Ind
kaldelse til denne Forrelning, livetn der skal afholde den, hvorledes Afgorelsen træf
fes, saml med Hensyn til Belalingen for den, forholdes efter de ovenstaaende For
skrifter, Findes Klagen begrundet, foranstalter Formanden for Synsmændene det 
manglende Arbejde udfort for vedkommendes Regning. For at mode ved Arbejdets 
Aflevering tíl den paagældende Pari tilkommer der ham Betaling efter § 14. Ud
gifterne ved dis«e Forretninger udrede= af den af Parterne, hvem Afgorelsen er 
gaaet imod,

I Mangel af Betaling paa Anfordring af de fil ArbejdeU Udforelse medgaaende 
Omkoslninger kan disse inddrive- ved Udpanlníng.

Samtlige ovrige Udgifter, som flyder af Anvendelsen af denne Lovs lsle  og 6le 
Kapitel, saasom Betaling for udforte Arbejder, Erstatninger eller Omkostninger ved 
Sagernes Behandling o. s, \ ., kan ogsaa inddrives ved Udpanlning.

De Udgifter, «om Synsmændene har haft ved at udfore manglende Arbejde og 
for al fuldfore selve Forretningen, jfr . § 2. kan disse straks faa betalt af vedkom
mende Forslanderskal) efler specificerel Regning.

>) Som ændret ved LI. Nr. 30 af 17. Starts 1951.
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KAP. 7. fiehandling a f Sager om Aiisvar jo r  Husdyr og aj Straffusugvr,
Lovctu Ikrafttræden.

51 í\aar Skdn i Henhold lil § 25 eller § 33 er forlangl hos Formanden for Syns- 
mændene, har denne snarest muligt al tilkalde en af Distriktets andre Synsmænd, 
og Ejeren af det Dyr, som har Foraarsaget Skaden, samt den skadelidte og der
efter al afholde Skonsforretningen. Er nogen Synsmand forhindret i ul deltage i 
Forretningen, forholdes der som angivet i § 14, 2det Stykke.

52 Straffesager, som anlægges efter denne Lov. behandles som Politisager, men 
paatotes uden for de i § 13 og § 22 omhandlede Tilfælde - kun, naar nogen 
forurettet begærer det. Sogsmaal til Erstatning efter §§ 20, 21, 33 og 38 behand
les i den borgerlige Retsplejes Former, men den forurettede kan, naar offentlig 
Sag anlægges i Anledning uf det paagældende Forhold, kræve ErstuUiingssporgs- 
maalet paakendt under den offentlige Sag under de sædvanlige for Erstatnings
kravs Inddragelse under offentlig Straffesag gældende Betingelser. Er del under 
Sagen omhandlede Forhold foregaaet uden for SydsLrðmo Præstegæld, vil Sagen 
være at behandle ved Sysselets Politiret. Anke kan i alle Tilfælde ske til Overpoliti- 
rellen overensstemmende med Retsplejelovens § 902,

53 Boder efter denne Lov snavel som Udbyttet af Konfiskation efter §§ 26 og
27 tilfalder Hjælpekassen for del Sogn, i hvilket Forseelsen eller Ufreden er fore- 
gaaet.

54 Ved *HaugeIoven* forslaas i denne Lov »Lov for Færoerne om Haugers Sty
relse og Drift m. m. af 18. Maj 1937«; ved >Grandestævneloven* forslaas »Lov 
for Færoerne om Grandestævne m. m. af 18. Maj 1937«; ved »Loven om Land- 
væsenskommissioner« forslaas -Lov for Færoerne om Landvæsenskommis- 
sioner af 31, Marls 1926*.

55 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1938, fra hvilken Tid iNorske Lovs 
3 12— 16 til 23 , 6 — 20—4. § 9 i Lov af 19. Januar 1863 om Afhændelse af de 
Fæslegaarden Husegaard ved Thorshavn tilhorende Triier, Lov for Færoerne ISr. 19 
aT 13. Februar 1922. og hvad der etlers strider mod denne Lov, ophæves.

18. Maj Lov Nr. 172 for Færoerne om HAUGEHS STY RELSE OG DIUFT m.m. 

F Ø R S T E  A F S M I T .  STYRELSEN

KAP. 1. Huugcstævnc.
1 I Faillesiiauge er den oversle Myndighed hos Haugestævnet.
Ved *■ Fæl I esha uge* forslaas i denne Lov Hauge, som er i Sameje mellem 2 eller 

flere Ejere. For Jord í offentligt E je er Brugeren 'bemyndiget til at optræde paa 
Ejerens Vegne, medmindre der i enkelte Tilfælde af vedkommende Myndighed er 
truffet anden Bestemmelse.

2 Haugestævnet sammenkaldes med mindst 8 Dage; Varsel (jfr. dog §§ I. 20.
22 og 25) ; det skal sammentræde, naur Bestyrelsen finder de! nodvendigt, saavel 
som naur Haugens Roulere eller en Fjerdedel af Ejerne eller saa inange, som ejer 
en Fjerdedel uf Haugens Marketal, forlanger del. Sammenkaldelsen paahviler Be 
styrelsen, om saadan er lil, og ellers den E jer eller Haugeriigler, som onsker Slæv 
nel sammenkaldt. Saafremt det holdes samlidigl med Grundeslævne, er Sysselman
den pligtig at iede Forhandlingerne paa Haugestævnet, og Dagen for deítes Af
holdelse beranune> da efter Bestemmelsen i Crandestævneloveiis § 5, sidste Stykke. 
Ellers ledes Forhandlingerne af en Ordstyrer, valgt blandl og af de tilstedeværende 
Ejere med Stemmeflerhed; falder Stemmerne ved Valget lige, gor Lodtrækning 
Udslagel. Om Forhandlingen og Afstemningen gælder Reglerne i Grandestævne 
lovens §§ 7 a. 8— 11 og 13.

3 Haugesla'vnet kan træffe Afgorelse Í ethvert Haugens Drift og Udovelsen aí
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de fælles Rettigheder vedrórende Anliggende, '-om ikke ved Lovgivningen er lien- 
visL ti! anden Afgorelse.

Det kan fastsætle Regler for Ejernes Færdsel Í Haugen, jfr , Hegnslovens § 11,

KAP. 2. Bestyrclsti.
4 Ejes Fælleslraufíe af mere end fem Ejere, skal den have en Bestyrelse, beslaa 

ende af tre eller fem Medlemmer efter Haugeslævnets BestemmeLe. Haugestævnel 
vælger Bestyrelsen; henholdsvis lo og tre Medlemmer vælges med Stemmeflerhed 
efter Marketal, mede^ henholdsvis el Medlem og to Medlemmer vælges med Stemme
flerhed efter de stemmendes Antal. Stævne! skal sammenkaldes med mindst 1 1 
Dages Varsel. Ordentligt Valg afholdes hvert andet Aar i Tidsrummet fra 15. Ok- 
lober til Udgangen af December. Tjenestetiden regnes fra 1. Januar, Enhver Ejer, 
som bor i den Bygd, hvortil Haugen horer, og enhver Bruger af Jord i offentligt 
E je er pligtig at modtage Valg; det samme gælder Opsídder for Ejer, som bor 
uden for Bygden. Vedkommende Hauges Rógtere kan, selv om de ikke er Ejere, 
vælges til Medlemmer af Bestyrelsen. Den, der har fyldt 60 Aar. er fritaget; ligesaa 
kan den, der har tæret Medlem i fíre Aar, undstaa sig for at modtage Valg i de 
næste fire A ar; men disse Fritagelser gælder dog kun, naar nogen anden er 
pligtig al modtage Valg.

Bestyrelsens Medlemmer er hverl for sig ansvarlige for, al Haugestævnel i betime
lig Tid sammenkaldes lil Valg af Beityrelse, og al Valgets Udfald inden 1 1 Dage 
meldes til Sysselmanden, som forer Fortegnelse over de modtagne Anmeldelser. 
Er ingen Bestyrelse lil, paahviler de nævnle Pligter den stórste i Bygden boende 
Lodsejer eller Bruger af Jord i offentligt Eje.

5 Bestyrelsen skal vælge en Formand og en 'Næstformand. Den skal varetase 
Haugens regelmæssige Drift og drage Omsorg for, at denne foregaar saaledes, al 
Ejernes Tarv i alle Maader iagttages. For at Bestyrelsen kan tage gyldig Beslut
ning, kræves, at over Halvdelen af dens Medlemmer stemmer íor Beslutningen. 
Bestyrelsen tager Bestemmelse om Tillæg og Slagt af Faar. Den sorger for, at Af- 
groftning og alt andet nodvendigl Arbejde i Haugen udfore* í relte Tid og paa 
nyllígste og sparsommeligste Maade. Den paaser, at enhver paagældende efterkom
mer sin Pligt, og kan paa den forsommeliges Bekostning lade Arbjdel udfore ved 
lejede Folk,

I alle disse Tilfælde skal den overlægge Sagen med Haugens Rogteie Den íórer 
Tilsyn med, al disse overholder deres Pligter.

6 I Forhold til Trediemand (derunder ogsaa enkelt E jer, der vil pore en ham 
tilkommende Rel gældende mod Fælliget, eller omvendt i kan Bestyrelsen i alle An
liggender, der ved rorer Hangen som et Fællig, optræde paa dettes Vegne, Den 
kan saaledes i deslige Anliggender sagsoge og sagsoges paa Fælligets Vegne og 
i det hele repræsentere Fælliget for Retten saavel som for Forligs-, Udskiftnings-. 
Landvæsens- og Overlandvæsenskommissionen, Er ingen Bestyrelse \algl og anmeldt 
til Sysselmanden, staar del den, som vil stige Fælliget, frit for al soge, hvem han 
vil af Haugens Ejere paa Fælligels Vegne,

7 I Forhold til Haugens Ejere er Bestyrelsen at anse som Fuldmægtig. Ligesom 
Bestyrelsen derfor har al rette sig efler de Forskrifler íor Driften, som Hauge- 
stævnet vedtager, saaledes hor den al sammenkalde Haugestævnet. naar vigtigere 
Anliggender forefalder, og skal altid gore det, naar der er Sporgsmaa! om Sogs- 
maa! af eller imod Fælliget,

8 Bestyrelsen skal fore Regnskab sner sin Forvaltning af Huugens Pengemidler 
og gore Rede og Rigtighed derfor. Herfor er hvert enkelt Medlem af Bestyrelsen 
ansvarligt. Regnskabet skal aflægges for hvert Kalenderaar. senest índen 1, Februar 
i det folgende Aar, og skal forelægges paa Haugestævne inden 14 Dage derefler.

For Jord i offentligt E je  er Bestyrelsen pligtig ti) paa Forespørgsel at give alle 
Oplysninger om Haugen, der begæres af vedkommende offentlige Myndighed.

610



13. Maj 1937

K A P . 3 .  l la u g u r o g le m .
9 For hver Hauge skal der være mindsl 1 Haugerogter. For Fælfeshuuge fast

sætter Haugestævnet Haugeroglernes Antal og Lon og vælger dem; Valgel fore
lages med Stemmeflerhed af E jere og Brugere efler Marketal. Har Haugestævnel 
ikke truffet disse Beslemmelser , paahviler del Bestyrelsen at træffe dem,

10 Haugeroglerne skal forestaa Faarenes Rogt, Fjeldgangene og Mærkningen samt 
alt andet Arbejde i Haugen. De har at poase, at Bestemmelserne om Haugens Be
sætning og Bestemmelserne om Fred i Haugen ( jfr . Hegnslovens §§ 20 22, 26— 29, 
31, 4-1 13) overholdes, og at omvendi Haugens Besætning ikke trænger ind paa 
fremmed Ejendom, saaledes a! deraf kan opslaa Tab eller Ansvar for Haugens 
Ejere. De tager Bestemmelse om Tillæg og Slagl, naar E jer eller Bestyrelse ikke 
har gjort dette.

11 Haugeroglerne er i deres Tjeneste Ejerne ansvarlige og skal relle sig efler 
de Forskrifter, som gives dem af Haugestævnet eller Haugens Beslyrelse. De skol 
paa den enkelle Ejers eller Brugers Forlangende meddele ham Forklaring om dc 
dem betroede Faars Antal og Tiisland samt Rogt i Haugen m. m.

12 Haugerogter skal í Regelen opsige sin Tjeneste inden den 1. September, men 
han kan dog ikke fratræde sil Hverv, foreod Fjeldgang efter Avlsvæddere er endt, 
medmindre han forlader Bygden, eller Omstændighederne gor ham det umuligl at 
vedblive sin Tjeneste.

A N D E T  A F S N I T .  BESÆTNINGEN 

KAP. 4. Faar.

A. F a n r e n c s  M æ r k n i n g ,
13 I enhver Hauge skal bruges et bestemt Mærke for alle til Haugen horende 

Faar eller, om fornodent. flere Mærker for forskellige Flokke af Faarene i Hau 
gen, jfr . § 20, Punkt 3 b. Samme Mærke maa ikke bruge?, i lo Hau)?er paa sam
me 0 .

14 Sager, som angaar Mærkers Forandring, skal forsi forhandles ved Grande
stævne. Sysselmanden har derefter at forebringe dem for Amtmanden*) lil Af 
gorelse.

15 Ingen anden end Haugens Ríiglere maa befatte sig med paa epen Haand at 
mærke Faar.

16 Moderfaar. som ikke horer til Haugen, men ved Fjeldgang er kommcl imel
lem dens Faar, skal ved Fjeldgangen betejine.  ̂ med et Baand (sloður, helsi), naar 
det ikke med Sikkerhed vides, at dels Lam har faael rel Mærke.

B. A v l s  v æ d d e r e ,
17 Avisvæddere skal af Haugeroglerne udvælges blandt de bedsle, som findes i 

Haugen. Der udlages dertil 1 Vædderlom for hver 33 eller 1 ældre Vædder for 
hver 10 Moderfaar i Haugen.

Tillægges færre, skal Haugeroglerne snarest muligt anmelde det for Sysselman
den, som undersoger, om nogen bærer Ansvar derfor.

C. E j e n d o m s f o r h o l d e t  me d  H e n s y n  t i !  F a a r e b e s æ tn i n g e n.
18 I Ftelleshauge skal, naar ikke andel er vedtaget i Henhold lil § 20, hele Faare- 

besælningen være i Sameje (felag) mellem alle E jere i Forhold til deres Marketal. 
Besætningens Storrelse fastsæltes af Haugestævnet, Faarene skal folge Jorden 
ved al OverdrageUe og Arv: de kan ikke ved l  dltcg skiltes fra Jorden.

19 Selv om Besætningen er i Sameje, kan Haugestævnel dog tillade Haugerc)*;-

l )  Nu Landsstyret.
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ler al holde el visl Anlal Faar i Haugen som Vederlag (or hans Arbejde, ligeaotn 
Haugens Beslyrelse kan tillade, al enkelte Faar midlertidig græsser i Haugen for el 
af Bestyrelsen fastsat Vederlag, der tilfalder Haugen.

20 Særeje (kenning) lil Faarebesætningen eller lil Dele af den er kun tilladt 
under folgende Betingelser:

1. Vedtægt derom skal være oprettet paa Haugeslævne, sammenkaldt med mind t
3 Maanedera Varsel. Til gyldig Beslutning kræves, al den er vedlaget j f  saa 
mange stemmeberettigede, som tilsammen udgor mindst:
a) to Trediedele af samtlige stemmeberettigede^ Anlal og
b) Halvdelen aí hele Haugens Marketal.

2. Vedtægten skal indeholde Bestemmelse om, hvor slor Besætning der sættes for 
hele Haugen. og om der skal være Særeje for hele Besætningen eller kun for 
en Del af den, og da hvilken.

3. Vedtæglen skal endvidere indeholde Bestemmelse om:
a) at Riiglen skal 'besiirges af Haugerogtere, valgt af Haugeslævnel eller Be 

styrelsen, jfr . § 9 ;
b) at de enhver E jer særlig tilhorende Faar —■ foruden del for Haugen bc 

stemte Mærke (§ 13) —  skal have Særmæilter. der skal godkendes af Sys
selmanden, ‘forend de bruges;
c) at Avisvæddere skal udlages forlods og godtgores Ejeren af vedkommende 

efter Vurdering.
21 Haugens Rogtere skal straks angive for Sysselmanden alt imod § 20 stri

dende Særeje i Faarebesætningen.
22 Særeje kan igen ophæves ved Vedla:gt, oprettet paa Haugeslævne, sammen 

kaldl med mindst 3 Maaneders Varsel. Til gyldig Reslulning kræves, al den er 
vedtaget af saa mange stemmeberettigede, som tilsammen udgor mindst:

a) Halvdelen aí samllige stemmeheretligedes Anlal og
b) en Trediedel af hele Haugens Marketal.

23 Naar Særejet ophorer, skal de Ejere, som ikke har fuld Besætning, kiíbe af 
dem, som har Faar tilovers, indtil alle har Faar i Forhold til deres Marketal. 
De Faar, som saaledes sælges og kðbes af Haugens Ejere indbyrdes, betales med 
■fuld Værdi. Tvistes Parterne om Værdien, fastsættes den ved lovligt Skíin

24 Vedtægt om Indforelse eller Ophævelse af Særeje skal tinglæses senest ved 
forste Ting, der holdes efler Forlobel af tre Maaneder efler Vedtægtens Oprettelse 
eller, saafremt Vedlægten paaklages ved Landvaisenskommissionen, efter dens ende
lige Godkendelse.

Skode eller andet Overdrageisesdokumeni vedrorende Jord i Hauge, hvor Særeje 
gælder, skal angive, hvor mange Særejefaar der folger med Jorden. I ndlades del. 
skal der ved Tinglæsningen gives Dokumenlel Retsanmærkning,

Ved Fæsteforandring eller Overdragelse af Tjenestejord i Hauge, hvor Særeje 
gælder, skal, naar den fratrædende Besidder ejer Odelsjord i samme Hauge, hans 
hele Faarebesætning fordeles lige paa al hans Jord efter Marketal.

KAP. 5. Heste.
25 Antallel af Haugens Besælning af Hesie faslíælles af Haugens E jer eller 

om det er Fælleshauge. af Haugeslævne. sammenkaldt med mindst 1 Muaneds \ ar 
sel. Beslutter Haugens E jer (Lfaugestæv net), at Besætningen skal være storre end 
1 Hest for hver Mark Jord, skal Beslutningen snarest muligt meldes til Sysselman 
den. Denne sorger for, at Bekendtgiirelee derom sker i de nærmestliggendc Bygder 
ved Opslag eller paa unden brugelig Maade. í anset den af Haugens E jer (Hauge- 
stævnel) ifolge forste Punktum tagne Bestemmelse kan Ejerne af Bygdens Hauger 
í Forening ved Vedtægt paa Grandestævne bestemme, at der i By=rdens Hau^er 
skal kunne holdes indtil 1 Hest for hver Mark Jord.

Fol under 1 Aar medregnes ikke i fornævnte Henseende.
26 Lodsejer i Fælleshauge kan udleje sin Ret til Heitehold. De enkelle Lods-
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ejere kun selv afgore, om Besætningen skal være i Særeje eller i Sameje mellem nogle 
eller alle Lodsejere,

27 Sysselmanden skal hvert Aar ved Grande3tævne i hver Bygd affordre Bygde- 
mændene Oplysning om, hvor mange Heste der holdes i Bygden, og i hvilke Hau
ger de holdes, og derom giire Tilforsel i Poli li pro lok olien. Enhver, der holder 
Hest i nogen Hauge i Bygden, skal da. saafreml nogen Lodsejer i ■•aadun Hauge 
kræver del, opgive, med hvilken Ret han holder Hesten.

KAP. 6. Gæs.
28 Bestemmelse om, hvorvidt del skal være lilladl al holde Gæs i Haugen (der

under om Antal, Betaling m. v.}> Sages af Hangens E jer ti Fælleshauge Hauge- 
slævnel).

T R E D I E  A F S N I T .  FORSKELLIGE BESTEM M ELSER OM HAl
GENS D RIFT

KAP. 7.
29 I Fælleshauge tilkommer Udiivelsen af Rellen til Foarehold, Heslehold og 

Gaasehold i Haugen saavel som af alle andre lil Haugen kny Ilede Rettigheder, 
om hvilke ikke andel Í Lovgivningen er bestemt, enhver E jer i Forhold til hans 
Marketal.

I summe Forhold fordeles Indtægt og Udgift ved al fælles Brug af Haugen eller 
derlil knyllede Relligheder saavel som all derved forefaldende Arbejde.

30 Hvert 10de Aar skal der ved Sysselmandens Foranstaltning paa Grandestævne 
vælges Mænd til at befare ethvert Markeskel íor Bygdens Hauger. De vælges aí og 
blandl Haugernes Ejere og Brugere, for hver Hauge med Stemmeflerhed efler 
Marketal. Forelages intet Valg, udnævne« de aí Sysselmanden.

Mændene skal snarest muligt derefter ved Samgang befare Haugernes Markeskel. 
Tiden for Forrelningen bestemmes i Tilfælde af Uenighed af den ældste af Mæn
dene. Efler Befaringen skal de hver især underrette de pnagældende Haugers Ejere 
(i Fælleshauge Bestyrelsen, om saadan er til) om Udfaldet af Befaringen; skulde 
der under denne vise sig Tvivl om. hvor rette Markeskel er, maa Mændene ikke 
træffe nogen Afgorelse herom.

Udgiften ved Markeskels Afsætning og Vedligeholdelse fordeles lige mellem de 
tilgrænsende Hauger.

31 Haugerogterne skal med Aftensvarsel foretage Tilsigelse til de vedkommende 
lit all Arbejde i Haugen, medmindre anderledes er besleml af Haugestævnel; med 
samme Varsel skal de give Saingangsbud lil de jiuapældcride Grander, medmindre 
anderledes er vedtagel mellem disse og Haugens Ejere.

32 Ejerne af Bygdens Hauger i Forening kan uden for Thorshavn ved Vedlægl 
paa Grandestævne afgíire, hvor mange Hunde der maa holdes í Bygden saml af 
Inem. Hund, som mod saadan Vedlægt holdes, skal, naar nogen Haugeejer i Byg
den kraner del, slraks holdes indelukkel eller lænket.

33 De almindelige Regler om Straf- og Erstatningsansvar for Hunde og Ned
skydning af saadanne, jfr . Anordning Nr. 88 af SI, Marls 1928,*) gælder ikke 
med Hensyn lil den Skade, som tilladte Hunde forsie og anden Gang Foraarsager 
paa Faar under Fjeldgang, Rojit eller Samgang.

F J E R D E  A F S M  T. UA l'GEN S GRÆSNINGS RET FOR FA AU
PAA 1NDMARK

KAP. 8.
34 Græsningsrellen for Faar paa Bii eller anden Ind mark tilkommer i Tiden fra

*) og midl. Best, Nr. M n[ 15. Ajir. 1917.
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den 25. Oktober ti! den 14. Maj overliggende Hauges E jer, medmindre anderlede 
lovligt er fastsat,

I de Bygder, hvor Indmarken er matrikuleret i Henhold til Bekendtgorelse Nr. 198 
af 15. Juli 1931, er hver E jer, som har Særeje (kenning) og har V-inlergræsningsrel 
paa Indmarken, berettiget til at forbeholde sig denne paa sin Indmark udelukkende 
for egne Faar mod at give Aifkald paa anden Græsningsret paa Indmark og mod 
i fornævnte Tidsrum at holde sin Indmark forsvarlig indhegnel.

Enhver E jer elier Bruger af Indmark skal være berettiget til i den Tid, in or 
Indmarken ligger aa'ben íor Faaregræsning, at indhegne og frede for Faar Are
aler, der er tilsaaet med kunstigt Græs, i to folgende Aar efler Tilsaaningen. Der 
kan dog kun indhegnes indtil 3/l aí paagældende Ejers eller Brugers Indmark. 
Haugestyret skul i hvert enkelt Tilfælde huve Meddelelse om saadan Indhegning,

35 Anses Forandring i Græsirinjr^tiden ónskelig eller niidvendig, bliver Sagen
1 Mungel af mindelig Forening at afgíire ved Landvæsenskonimissionen.

Forlængelse uf Gnc~ningstiden om Vaaren kan ske med Samtykke af saa matine, 
som ejer eller bruger to Trediedele af den paagældende Indmark (beregnet efler 
Sfcatlemarker). ligesom Forkortelse af Tiden baade om Vaaren og om Ilcislen 
kan forelages, naur saa mange samlykker, som ejer eller bruger lo Trediedele af 
den eller dc græsningsberelligede Hauger (beregnet elter Markelal). Saadan Af
vigelse gælder dog kun for den enkelle Vaar eller Hósl og ikke 'for lamgere Tid end
2 Uger,

Bestemmelserne i denne ParagraJ finder ikke Anvendelse med Hensyn lil Jord. 
der er indhegnet i Henhold lil Keglerne i § 3-1, 2del og 3die Stykke.

36*) Gravning-retten paa opdyrkede Trfier kan saavel af Ejeren som af Hauge 
ejeren forlanges endeligt nílosl, f. s. v. saadan Aflusning ikke forhindrer Vinlergræ' 
ning paa de ikke-v intenfredede Arealer. Desuden kan Aflosning paa samme Maade 
kræves, naar det paagældende Areal agtes benyllet lil Træplantning eller Anlæg 
af Have eller Fi-ketorringsplads eller lignende med Græsning uforeneligt Brug. Af- 
liisnmgen sker mod fuld Erstatning i Penge af Græstiingsrellens Værdi,

37 Tv istes der om, hvorvidl Aílosning kan kræves, eller er der Tvist om Er
statningens Slorrelse, afgores Sagen ved Voldgiíl aí 2 Mænd, een valgt af hver 
af Parterne. Har den ene Part ikke inden I Uger efler dertil al være opfordret 
valgt sin Voldgiftsmand, har den anden Part Hel lil at vælge begge Mændene. 
Disse vælger en Opmand, íórend de paabegynder Forretningen; er de uenige om 
hans Valg, vælges lian af Sysselmanden.

Voldgiftskendelsen kon inden I Uger pauklages for Landvæsenskonimissionen.
37 « ") Senest f Uger efler al Erslalningssagen er endeligt afgjorl, skal Erstat

ningsbeløbet af vedkommende Ejer af del paagældeude Indmarksareal indbetales lil 
Færoernes Jordfond, hvorTra Belfibet udbetales vedkommende Haugeejer eller Fæ
ster, í Fælleshaugc Haugestyret, naar det for Færoernes Landbrugsraad paa fyl- 
destgiirende Maade er godtgjort, al der i paagældende Hauge er udfiirt hensigts
mæssige og tidssvarende Foranstaltninger lil Modernisering af Hangens Faare- 
brug.

F E M T  E A F S M  Ti UDØVELSE AF BEGRÆ N SET BBUG I HAICEIS

KAP. 9. Sommergræsning fo r  Kvæg.
38 Haugens E jer eller, om del er Fælleshauge, HaugesSævnel kan for 

Hatigens Vedkommende afgðre, hvem der maa lade Kvæg græsse í Haugen, og om 
der skal ydes Vederlag for Græsningen, saml i san Fald træffe de nærmere for- 
niidne Beslemmelser om Vederlagets Slorrelse m, Finder nogen sin Hel krænket

*) Som a:n<Jret ved midl, Best. Nr. 6 af 4. Jnn. 1944.
5) Som fnsl.«at i midl, Best. Nr. 6 nf 4. Jan. 1941.
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ved saadan Bestemmelse, kan han panklage den ved Landvæsenskominissionen. Del 
samme gælder, hvor lo eller flere indbyrdes tvisles om Tilværelsen eller Omfanget 
af deres Græsningsrel i Hnuge, dog al i saa Fald tillige Haugens E jer (i Fælles- 
hauge Bestyrelsen) vil være al indkalde som Pari,

KAP. 10. Torveskær.
39 I Torvejord, som ikke er udskiflel mellem de til Torveskær deri berettigede, 

maa enhver uf disse kun skære Tiirv til fornodenl Hushrug,
Hvad enten Torvejord er udskiftet eller ej, kan Haugens E jer t i Fælleshouge 

Hnugestævnel) foreskrive Hegler íor Torveskærsretlens Udovelse. som dog ikke muu 
slride inod denne Lovs Bestemmelser, og ligesaa fastsætte Vederlaf* for Torveskær 
i Huugen. Den, der finder sin Bel krænket ved saadan Beklemmelse, kan paaklage 
den for Landvæsenskommissioncn.

40 Enhver, der skærer T o n  i Hauge, skal giire det saaledes, at der tilfojes 
Haugen saa lidt Skade som muligt. JSavnlig skal han afgrave Crónsværel forsvar
ligt, saaledes at Græsvæksten ikke lider mere Skade end bojsl nodvendigt; han 
skal derhos aflede Vandel fra Torvegravene, naar del eller'- vilde blive -laaende, 
og ikke lade Torv eller anden opgruvet Jord blíve liggende ?predt j>aa Græsset. 
Torvegraven skal derhos slruk ordenlligl tildækkes med del afsravede Gronavær.

41 Sysselmanden skul i Tiden fru 1. Juli lil 15, November, saafremt Haugerogter 
eller E jer i Haugen forer Klage over Torveheders Behandling, og, om ingen Klage 
fremkommer, da med hojsi 5 Aar^ Mellemrum, befare Tiirvehedernc med liltngnc 
Vidner for at eflerse, om de behandles forsv artigt, Befaringen tillyses med Aftens 
Varsel ved Tilsigelfe li! Huugeroglerne i vedkommende Hauge o  ̂ Bekendt ̂ orelse 
i den Bygd, hvortil Haugen horer.

Findes Torvelieder uforsvarligt behandlede, puulægger Sjsselmanden den paa
gældende under Dagbode at afhjælpe de forefundne Mangler inden en af ham 
fastsal Frist. Haugens Rogtere er pligtige lil al folge Sysselmanden ti! Eftersynet 
og til nl paavise Tiirvehederne; de er ligeledes pliglige lil efter Sysselmandens For
langende at paase, at de af ham givne Paalæg i Henseende ti! Manglers Afhjælp
ning efterkommes, og i modsul Fuld at anmelde det til hum.

Med Hensyn til Tiirv ehederne ved Thorshavn har del sit Forblivende ved de 
derom gældende Regler; Ændringer i disse kan foretages af Ministeriel for Landbrug 
og Fiskeri efter Laglingets Indstilling.1)

42 Ret lil Torveskær kan a f Huugeejer eller anden E jer af Jord, hvori Andenmand 
har Torveskær. kræves aflost, hvis det skonnes nodvendigl eller af overvejende Vigtig
hed for Grundens hensigtsmæssige Benyttelse eller Fredning, at Relligheden 
ophorer. Saafremt der ikke lil Erstatning kan udla;gges den tiirve-kærsbereltigede 
Torvejord. der er nogenlunde lige saa 'bekvemt beliggende for ham som den, han hidtil 
har haft Ret til al bruge, eller som er nf saa megel sttirre Mægtighed, at del opvejer 
en muligt mindre bekvem Beliggenhed, er Afliisningeri desuden belingel af, at 
Tiirve^kærsretten skonnes at være af mindre Betydning for den paagældende. Af- 
liisningsmaaden saavel som Vederlagets Stíirrelse bestemmes ved Skon {§ 15); dog 
er del den ltirveskærsberelligede forbeholdt at kræve Aflosning i Penge,

43 Kan Aflosning ikke ske efler disse Regler, skal der, om nogen af Parlerne 
forlanger det, træffes Bestemmelser, sigtende lil al forebygge Tvist imellem Par
terne, saasom ved al begrænse FeJlel for Rettens Udovelse. Ved saadan Ordning 
af Forholdel iagllages, al Retten ikke formindskes, og ut dens Udovelse ikke gores
i nogen folelig Grad besværligere for den lorveskærsberetligede eller byrdefulderc 
for Ejeren.

44 Den tórveskærsberettigede kun kræve Aflosning, naar folgende fire Betingelser 
er lil Stede:

1. al den Jord, hvori han har Torveskær. gíires lil Genslund for Opdyrkning,

*) Omrnmlel linrur nu under Hjt-mme“tyret,

fil 5



1937 18. Maj

2. at en for ham betryggende Ordning overensstemmende med § 13 ikke lader 
sig gennemfore,

3. al del enten for Brugens Udovelse eller for dens fremtidige Bevarelse skonnes 
nodvendigt, at Helligheden ufliises, saml

1. ul der uden væsentlig Ulempe for Ejeren kan udlægges den tiirvcskærsberel- 
tigede saadan Tiirvejord som angivel i § 12, 2deí Punklum,

Kaji saadan Torvejord ikke udlægges, kun den torveskærsberettigede. naar de
3 forstangivne Betingelser er til Stede, fordre Aflosning i Penge.

45 Tvisl om, hvorvidt Aflosning kan kræves, eller om Erstatningens Art og 
Storrelse, afgores og Fastsættelse af Ordning efter § 13 sker —  ved Voldgift 
eller eventuelt af Lundvæsenskommissionen i Overensstemmelse med § 37.

40 Enhver i Henhold til §§ 13 og 15 truffen Ordning uf Forholdel mellem Ejer 
og lorveskærsberetliget kari efler ti Aars Forliib forlanges undergivet ny Provelse 
efler samme líegler. Det snmnte gælder Ordning, (ruffet under Udskiflning,

S J E T T E  A F S N I T .  VEDLIGEHOLD AF VAUDEVEJE
KAP. IL

47 Laglingel bemyndiges lil al fastsætte Begler om Vedligehold af Vardeveje,1)

S Y V E N D E  A F S N I T .  STRA F OG PAATALE. ilETTERGANGSMAADE.
LOVENS IKRAFTTRÆ DEN.

KAP. 12.
48 Overtrædelser uf denne Lovs §§ 1, 15, 16, 17, 20. 21. 25, 2det Punklum, 

27, sidste Punktum, 30, 2det Slykke, 31, 32. 2det Punklum, 39 og 10 straffes med 
Biider, all forudsal, al ikke strengere Slraf efler Lovgivningens almindelige Beslem
melser er forskyldl.

Ved Overtrædelse af § 15 idommes tillige en Tillægsbode af !■ Kr. for hvcrl 
Lam, som uberettiget er mærket, og ved Overtrædelse af § 17 en Tillægsbode af
8 Kr. for hver Vædder, som er líllagl mindre end foreskrevet.

Ved Overtrædelse af § 32, 2det Punklum, skal den skyldige tillige lilpligles 
under Tvangsbiide at dræbe den paagældende Hund eller skaffe den 'bort fra 
Bygden.

Alle Boder efler denne Lov tilfalder vedkommende Sogns Hjælpekasse. Ved Over
trædelse af § 20 skul tillige de Faar, som ulovligt holdes i Særeje, være forbrudt 
lil samme Kasse.

49 Straffesager, som anlægges efler denne Lov, behandles som Politisager ved 
Sysselets Politircl. Anke kan ske Lil OverpoHliretten overensstemmende med Rets
plejelovens S 962. Ved Overlrædelse af §§ 16, 31, 32, 2det Punklum, og 39 kun 
Paalule kun finde Sted, naar den begæres af nogen vedkommende Haugeejer, og 
ved Overlrædelse af §§ 15 og 17 kun, naar den begæres af nogen, der er Ejer i 
Hauge paa den paagældende 0 .

50 Tvistigheder angaaende de i Loven omhandlede Helligheder og Forpligtelser 
behandles efter Loven om Landvæsenskommissioner.

51 Ved »Crandeslævneloveit« forstaas i denne Lov »Lov for Færoerne om Grande- 
sta;vne m. m. af 18. Muj 1937«; ved »Hegnsloven« forstaas »Lov for Færiierne om 
Hegn og Markfred af 18. Maj 1937«; ved »'Loven om Lundvæsenskornmissioner« 
forstaas »Lov for Færiierne om Lundvæsenskornmissioner af 31, Marts 1926«,

52 Denne Lov lræder i Kraft den 1. Juli 1938. Sysselmanden drager Omsorg 
for, ul der i Tidsrummel fra 30, Seplem'ber til Udgangen af December 1938 for 
hver Fælieshuuge afholdes Haugestævne lil Valg af Bestyrelse og Haugeriigtere. 
Fra Lovens Ikrafllræden ophæves Lov om Ordningen af de lil Haugevaaenel pua 
Færiierne hiirende Forhold uf 23. Februar 1866 saavel som alle Beslemmelser. der 
er i Strid med nærværende Lov,

>) .fft. 29. Okt. 1940.

616



21, Maj 1937

24. Maj Lo\ \ r. 171- for Færoerne om JORDBRUGETS FREM M E.1)

KAP. I. Om Landbrugsudvalg og Land brugs raad,
1 Færoerne deles med Hensyn li! de i denne Lov omhandlede Foranstaltninger 

li! Jordbrugets Fremme i 10 Distrikter: 1. Fuglii, Svino og Viderejde Sogne,
2. Kuno, Kalso og Klaksvig Sogne. 3. Ejde. Funding og Andefjord Sogne. I. Den 
iivrige De! af ØslcriJ Syssel. 5. ÍNordslriinrm Præslegæld. 6. Sydstromo Præstegæld. 
7. Vaagó Syssel. 8. Sando Syssel. 9. Suderii nordre Præstegæld. 10. Suderii sondre 
Præstegæld.

Ministeren for Landbrug og Fiskeri kan efler Indstilling af Lagtinget ændre 
Distrikternes Antal og Omraade.

2 For hvert af de i § 1 nævnte Distrikter vælges el Landbrugsudvalg bestaaende 
uf 3 i Distriktet boende landbrugs- og bygningskvndige Laglingsvælgere.

Valget foretages af Lagtinget. Hvert ;-idie Aar udgaar el Mediem. Det ofgores 
ved Lodtrækning, i Iniikcn Rækkefulge Medlemmerne udgaar, Genvalg kan finde 
Sled.

Forslanderskaber og Landboforeninger i Distriklel kan over for Lagtinget frem
komme sned Forslag om Valg af Medlemmer. For Inert Medlem vælges samtidig 
en Suppleanl,

Enhver Lagtingsvælger. der ikke er 60 Aar gammel, er íorpliglet ti! ut modtage 
Hvervet, men kan i soa Fald begære sig fritaget for ethvert andet borgerligt Om
bud, saa íænge han er Medlem aí Udvalget. I dvalget vælger selv sin Formand.

3 Landbrugsudvalgenes Afgbrel-er kan, hvor intet andet er fastsat, indankes for 
del i § I omhandlede Landbrugsraad.

Begæring om Anke skal være indgivel ti) Landbrugsudvalget* Formand senest paa
1 Ugers Dugen efter, at den klugertde er gjort bekendt med Udvalgets Afgorelse. 

eller Meddelelse om denne er afgiv el lil Besorgelse aí Postvæsenet.
Landbrugsraadel kan til enhver Tid af egen Drifl a:ndre en af el Landbrugs

udvalg I r u ífe n  Afgorelse.
4 Der nedsættes cl Landbrugsraad paa 3 Medlemmer, hvoraf Ministeren for 

Landbrug og Fiskeri vælger e| Medlem og Lagtinget vælger 2 Medlemmer. Hvert 
3die Aar udgaar el Medlem og INyvalg (eventuelt Genvalg) íinder Sted, Det af- 
gores ved Lodtrækning, i hvilken Rækkefolge Medlemmerne udgaar.

Den af Staten2) antagne Landbrugskonsulent ska! i Erobedsmedíor have Ad
gang til at deltage i Baadets Moder og Forhandlinger, dog uden Stemmerel. med
mindre lian er valgt Medlem af Raadet,

For hvert Medlem vælges en Suppleant efter de i 1ste Stykke fustsotle Regler,
Minisleren for Landbrug og Fiskeri udpeger Raadels Formand.
Landbrugsraadet kan antage den nbdvendige sagkyndige Bistand og om fornodent 

stille denne til Iíaadíghed for el Land'brugsudvalg.
5 Landbrugsudvalgene og Landbrugsraadel udfórer de Forretninger, som \ed 

nærværende Lov eller efler Beklemmelse af Ministeren íor Landbrug og Fiskeri 
er henlagt til disse.

Landbrugsudvalgenes og Landhrugsrnudcts Afgíirelser skal være ledsaget af Be
grundelse. ■

' )  I H enhold tí ! Lov om F æ roernes H jem m estyre a f 23, M a » 3  1948 Ilar H jem m estyret over
taget Landlwv ug Londvo*seniiforliold som færíisk Sairnnlíggende. Jordfondeu er m ellem  
de Om raader, som gtires lil C enstanil fnr yderligere Forhandling, fiir der lages endelig 
S lillin g  li l ,  om og i hvilket O m fang de kan anerkundes som Seerunlíggender. V ed Tekst 
anina-rkning til Lov a f 7, Ju n i 1952 om T illæ gsbev illin g  for 1951/52 § 13 liem yndigis 
Landbrugsm inisteren  til at delegere sin e Ref<ije!ser i Henhold til Loven om Jord b ru g ets 
Frem m e n f 24. M a j 1937 ti! de /mrusko M yndigheder, saaled es at ogsaa deit fieróske 
Jordfon d og Slu ten s Fa'slegnds pna F i!'n iern e for Frem tiden kan blive fuTiisk Su’ ranlig- 
gen de.

s ) Nu nf Landsstyret,
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6 Medlemmer aí Land'brug-udvalg og Landbrugsraad er udelukket fra at deltage 
i Sagers Behandling eíter samme Kegler, som gælder for Dommeres Inhabilitet.

Ministeren for Landbrug og Fiskeri udfærdiger Reglement for Landbrugsudval
genes og Landbrugs raadets Virksomhed efler, ut Lagtingets Erklæring over For
-lag til saadant Reglement er indhentet.1}

Til Vedtagelse af el Forslag i Landbrugsudvalgene og Landbrugsraadel kræves, 
ut inindst 2 Stemmer afgives derfor.

7 Dagpenge til Landbrugsudvalgenes Medlemmer fastsættes af Lagtinget og ud
redes af dem, hvis Sager behandles, tillige med Befordringsudgifter efter Regning. 
Til Dækning af disse Udgifter kan der af Udvalgeta Formand kræves stillet Depo
situm af den (dem), hvis Sager 'behandles. For saa vidt det er en Sag, der rejses 
af Landbrugsraadel, udredes Dagpenge og Rejseudgifter af Jordfonden, Udvalgenes 
Kontorholdsudgifter faslsætles af Lagtinget og betales af AmUrepartitionsfonden.

Dagpenge til Landbrugsraadets Medlemmer-) fastsættes af Ministeren for Land
brug og Fiskeri og udredes af Jordfonden, der tillige betaler Rejseudgifter efter 
Regning samt Kontorholdsudgifter efler Ministerens nærmere Bestemmelse.

Honorar lil sugkyndige fastsættes af Landbrugsraadel og udredes af Færoernes 
Jurdfond (jfr . § 8 ) . A f Jordfonden udredes tillige andre Udgifter ved de sagkyndiges 
Arbejde.

Hvis Landbrugsraadel skonner, at en Part ikke har rimelig Grund til Klage, 
kan del paalægges Parten at udrede el Jordfonden tilfaldende Belob, der dog ikke 
maa overstige 100 Kr., medmindre Jordfondens Udgiíler i Sagens Anledning 
har været stiirre, i hvilket Tilfælde ulle disse Udlæg kan paalægges Parten.

Paalagte Omkoslninger kan inddrive3 ved Udpantning.

KAP. 11. Om Ftaroemes Jordfond.
8 Der oprettes en sehejeude Jordfond for Færoerne til Fremme af Jordbrug, 

Havebrug ni. \,
Til fornæwile Jordfond jd er den i Henhold til Loi Nr, 56á af 4 . Oktober 1919 

oprettede Jordfond i 10 Aar el Beliih af 100.000 Kr. aarlig og Lagtinget i summe 
Tidsrum et Belob af 10,000 Kr, aurlig.

Som Grundfond overdrages til Jordfonden dc til Stats-Laanefonden udstedte Obli
gationer for Laan til Oprettelse af mindre Jordbrug paa Færoerne og Kapitalværdien 
af de i Lov Nr. 6 i  af 12. April 1892 omhandlede Grundforbedringsgodtgorelser.

End\ idere indgaar i Jordfonden al Indtægt af det i § 10 omhandlede Jordegods 
og alle Beliih for Salg af saadant Gods,

Saafremt denne Lovgivning ikke fornyes, jfr . Lovens § 60, vil der efter aí. 
Lagtinget hur afgivet Betænkning ved Lo\ være at træffe Bestemmelse om, hvor
ledes der skal forholdes med den heromhandlede Jordfond íor Færoerne.

9 Jordfonden administreres af Landbrugsraadel efter nærmere aí Ministeren for 
Landbrug og Fiskeri efter Forhandling med Finansministeren fastsutle Regler {jfr. 
§ 6 ) , In ori bl. a. optages BestemmeUer om Oprettelse af en Konto for hver Fæste- 
gaard.

KAP. III. Om Jord  i offentligt Eje.
10 Landhrugsraadet bestyrer efler de i de folgende Paragraffer indeholdte Be

stemmelser :
1. De til Statens Fæstegods paa Færoerne horende Ejendomme, derunder ogsaa 

den til Forsøgsvirksomheden henlagte Jord og de Tjenesteejendomme, som er 
tillagt Tjenestemænd m, íl. som en Del af deres Lou.

2. De Ejendomme, hvormed Præsteembederne paa Færoerne er beneficerede.
á. De Ejendomme, der erhverves for Jordfondens Midler ( jfr . Kapitel IV ).

s) J f r ,  Reglens. Nr. 119 og 120 a f 22, M arls 1937,
-) Jfr , L, M. Skr. af 24. Sept. 19(9.
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Ministeren íor Landbrug og Fiskeri kan udfærdige nærmere Forskrifter for Be
styrelsen ( jfr , § G).

De af Landbrugsruadel trufne Afgorelser kan af vedkommende Bruger begæres 
forelagt Ministeren for Landbrug og Fiskeri, naur Begæring herom er indkommet 
ti) Landbrugsraadet senest paa 4  Ugers Dagen efler, al Brugeren er gjort bekendt 
med Afgorelsen, eller Meddelelse om denne er afgivet til Besiirgelse af Postvæsenet.

11 De i § 10 omhandlede Ejendomme kan anvendes til offentlige Formaal, over
drages lil Selvejendom (jfr . § 13), borlfæstes ( jfr . § 14) eller bortforpagtes paa 
bestemt Aaremaal eller paa Forpagters og Enkes Livslid.

12 Naar et Brugsforhold ophorer, foretager Dislriktels Landbrugsudvulg en Un- 
dersiifielse af den paagældende Ejendom og sender derefter Indstilling tii Land
brugsraadet.

13 Landbrugsraadet kan sæJge Jord lil Byggegrunde, Havelodder, Fisketiirrings- 
pladser. Lagerpladser o, lign.

Til Jordbrug bor Afhændelse i Almindelighed kun ske for mindre Ejendommen 
Vedkommende, og kun naar Landbrugsraadet skiinner, at del offentlige ikke har 
Interesse i at forbeholde sip Ret lil al raade over vedkommende Jordlod.

Om fornódenl kan det ved Salg belinges, at der til en forud fastsat Pris af 
Landbrugsraadet skal kunne kræves paa ny overtagel el bestemt angivet Areal 
af del overdragne.

købesummen kan efter Landbrugsraadcts Bestemmelse enlen kræves konlanl ind
betalt eller betalt afdragsvis. Endvidere kan Kubesummen for Jordbrug fastsættes 
lil en aarlig Afgift, svarende li) 1 pCt. af Brugels Taksalionsværdi (jfr . § 16). Ved 
Omvurdering bortses fra den Værdiforógelse, der gennem Ejerens Arbejde eller Ka- 
pilalanvendcUe er tilfort Bruget siden fiirste Vurdering.

Naar Kiibesummen ikke betales konlanl. skal Koberen opfylde de i denne Lovs 
§ 12 under n. til g. nævnte Betingelser, hvorhos der for Kiibesummen og de aur* 
lige Ydelser gives samme Sikkerhed, som omhundles i § 17.

Landbrugsraudet er bemyndiget lil undtagelsesvis i indtil 5 Aar ad Gangen at 
íilslaa Afdragsfrihed og nedsætte Renten under normal Udlaansrenle, dog ikke un
der 2 pCt.

Retligbed lil Udrægsler af Koer i Haugen eller anden Rettighed eller Herlighed 
medfolger kun i del Omfang, der fastsættes i Skiidel.

Salget medforer ingen Ændringer i den andre tilkommende Vintergræsningsret.
14 BorlfæsLning af Jordbrug sker enten paa Fæsters og Enkes Livstid eller paa 

Aaremaal, dog ikke ud over 70 Aar.
De for Borlfæstningen gældende Regler skal optages i et Fæstebrev, der ud- 

færdjges efler en af Minisleren for Landbrug oj: Fiskeri godkendt Formular.
15 Besiddere af Landbrug i offenlligl E je  skal have Bopail paa Brugel, med

mindre Landbrugsraadet tillader Undtagelse herfra, og skal oprelholde ct forsvar
ligt Landbrug paa den paagældende Ejendom. Der tilkommer dem Jagt- og Fiskeri
ret saml Torveskærs- og Kulbrjdriingsrel til Husbrug. De kan for indtil 5 Aar 
ad Gangen inden for deres Besiddebestid bortleje Jaglrel, herunder Fuglebjerge og 
Urer samt Fiskeriret. De liar Ret lil at sælge Sten, Sand, Tang, Torv og Kul 
eíter de af Dislriklcls Landbrugsudvalg til enhver Tid fastsatte Regler. Det skal 
herved være Landbrugsudvalget paalagl at sorge for, at der ikke beroveá de besid- 
delseslose Indbyggere paa Færiierne den Adgang lil Tiirveskær, som de hidtil har 
haft.

Udleje af Tórveskærsret kan finde Sled med Landbrugsudvalgets Samlykke en
len mod Haugearbejde eller mod konlanl Vederlag, der indbeiales lil Jordfonden 
eller anvendes lil Haugearbejde.

Landbrugsudvalget sender lil Landbrugsraadet Indberetning om de trufne Af
gorelser.

Besidderne skal vedligeholde den ti! Bruget horende Besælning og holde de derlil 
horende Bygninger og andre Inventarier i forsvarlig Stand lil enhver Tid ( jfr , § 3 0 ),
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16 Fæsteren betaler alle af Fæslel gaaende Skaller og Afgifter saml Fæsteafgift, 
tler er 8 pro mille aarlig af fle paagældende Jordbrugs Taksalionsværdi.

Tak^atiojisværdien er Brugsværdien af Brugel> Jord. Besætning og Bygninger 
og fastsætte* som 25 Gange den Indlægt, Fæsteren kan oppebære ved forsvarlig 
Ðrifl med Fradrag af alle Udgifter. herunder passende Vederlag for Fæsterens egel 
legemlige Arbejde.

Vurderingen foretage? af Landbrugsraadel efler Indstilling af Distriktets Land
brugsudvalg. Ved hvert Fæslerskifle forelages ny Vurdering, og i ovrigt kan Omvur
dering kræves aí I'æsleren eller foretages af Landbrugsraadel, naar der er forlo'bet 
mindst 10 Aar fra den forrige Vurdering.

Hvis en Fæster finder Vurderingen for hoj, kan han, naar dette sker inden 
1 i> Aar efter hver Nyvurdering eller Omvurdering, kræve Sagen forelagt Sysselets 
Lundvæsenskommissian mod selv at afholde Omkostningerne herved. Der kan ved 
Sagens Rejsning kun afkræves Fæsterne Halvdelen af disse Omkostninger i De
positum.

Fastsætter Landvæsenskommissionen eller eventuelt Overlandvæsenskommis- 
sionen en Værdi, der er mindst 10 pCt. lavere end den af Landbrugsraadet fasl- 
salle Taksationsværdi, godtgor Jordfonden Fæsteren Udgifterne ved Landvæsens- 
komrnissionens (Overlundvæsenskommissionens) Behandling af Sagen.

Hvis Fæstets Bygninger er uforholdsmæssig store eller uegnede íil Landbruget, 
nedsællc? Taksaiionsværdien forholdsmæssigt.

Landbrugsraadet er bemyndiget til for el Tidsrum af indtil 5 Aar ad Gangen 
at nedsætte Fæsteafgiften íor de enkelle Brug.

Fæsteafgiften erlægges hvert Aars 1. December for det lobende Kalenderaar.
17 Hvis Bortfæstning er sket paa bestemt Aaremaal, har Fæsterens eflerlevende 

Ægtefælle Rel til inden for del faslsatle Aaremaal al fortsætte Fæstemaalel, lige
som delle med samme Begrænsning kan overdrages lil andre enten i Fæsterens 
levende Live eller ved Testamente.

Drir Fæsteren uden al efterlade sig Enke og uden al have oprette! gyldigl Testa
mente, bortfalder Fæstemaalel,

18 Ved Faisteledighed efler Livsfæste skal der tilkomme sidste Fæslers Born 
íiidt i Ægteskab Fortrinsret lil at faa Jordbruget overdraget ( jfr . § 11).

Afgorelsen lilkommer Landbrugsraadet, men hvis den paagældende findes egnet, 
gælder folgende Orden:

1. æidsle Son eller dennes Afkom.
2. yngre Siin eller dennes Afkom,
3. ældste Daller eller dennes Afkom,
I. yngre Datter eller dennes Afkom.

Hvis en forlrinsberetliget allerede er Bruger af Jord i offentligt E je, horifalder 
hans Fortrinsret, medmindre han giver Afkald paa del Brug, han besidder. Del 
samme gælder, hvis Hustruen har el saadanl Brug i Særeje.

Enhver, der for Landbrugsraadet anmeldes som forlrinsberetliget. skal have Med
delelse om Afgorelsen og kan da. hvis han foi<bigaas, begære Sagen forelagt for 
Landvæsenskommissionen med Appel til Overlandvæsenskommissiorten efter de 
sædvanlige Regler nuar Begæring er indkommet til Sysselmanden senes! paa 
I Ugers Dagen efler. at den paagældende cr gjorl bekendl med Afgorelsen eller 

Meddelelse om denne er afgivet lil Besurgelse af Poslvæ-enet.
Overlandvæsenskommissionens Kendelse er endelig.
18 í/i) ]\aar en Tríiejendom. der har været bortforpagtet af Landbrugsraadel 

eller af Godsadministralion eller med disses Godkendelse, bliver ledig, iræffer Land 
brugsraadet Bestemmelse om den fremtidige Anvendelse af Troen.

Beslulter Landbrugsraadet fornyet Bortforpagtning, har den sidsle Forpagters 
Biirn fwll i Ægteskab Fortrinsret efter Reglerne i § 18.

l ) Som fnstcat i midl. RoM. Nr. 5H nf 22. )>cr, 1*J42.
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19 Hvis el Jordbrug, der har været givel i Fæste. efler Lun<l!)ru^»rua<letá Be
stemmelse ved Fæsleledighed deles, skal den forlrinsberetligede have Hel lil al vælge, 
hvilket af de ved Delingen fremkomne Brug hun onsker al overlage,

20 De ved Lovens Ikrafttræden gældende Fæstebreve beholder deres Gyldighed 
for vedkommende Besidders og Enkes Livstid, saalede at der i denne Tid kun 
skal erlægges dc samme FæsleafgifleT som hidtil.

21 For Overtagelsen af de til Præsteembederne paa Færoerne lienlagle E jen
domme udredes af jordfonden et Belob af 250.000 Kr., der erlægges med 
J-fiO aarlig i 10 Aar. Belobet eller dets Rest forrentes med 5 pCt., indtil heie Sum
men er betalt.

Ved Overtagelsen udlægges der lil Præsteboligerne paa Viderejde, Næs, Kvivig. 
Sandegærde, Midvaag, Sand, Kvníbo og Vaag el saa stort Areal lil Havebrug. aL 
hele del til Præsteembedet horende Grundareal udgor 1 ha.

Saafremt Provsten paa Færoerne eller Menighedsraadene i de Sogne, hvori Præ- 
stegaardsjorderne er beliggende maalte formene, at Vurderingssummerne for de 
enkelte Præstegaardsjorder, paa Grundlag af hvilke ifornævnle Kobcsum er fastsat, 
er for lave, kan Provsten paa Færoerne etler hvert enkelt Rand indbringe Taksa
tionen for vedkommende Landvæsenskommissioii under Appel til Overlandvæsens- 
konimissionen. hvis Vurdering er endelig, Dc med eventuelle Taksationer eller Om
taksationer forbundne Udgifter afholdes af Jordfonden.

22 Landbrugsudvalgene skal give Indberetning til Landbrugsraadet, naar del skori- 
nes. at der foreligger Mangler. =om det paahviler Brugeren af de i § 10 ommeldle 
Ejendomme at udbedre (jfr. § 15), hvorefter Landbrugsraadet undersoger Sagen 
og tager Bestemmelsen om, hvad der videre skal foretages med Hensyn tíl Mang
lernes Udbedring.

Landbrugsraadet kan, naar Brugeren ikke efterkommer el aí dette givet Paalæg, 
lade Manglerne udbedre for Brugerens Regning.

23 Undlader en Bruger al betale de ham til Jordfonden paahvilende Afgifter el
ler at refundere Udlæg foretaget i Henhold til § 22. kan de paagældende Belob ind
drives ved Udpantning.

24 Hvis de í § 23 omhandlede Ydelser ikke er belalt senest Tremaanedersdagen 
efler Forfaldstid, eller hvis Brugeren misbruger eller vanrogter Ejendommen, dens 
Tilliggende eller Bygninger m. v, op derved udsætler Brugel for væsentlig Forrin
gelse, eiler hvis han i ovrigt begnar væsentlige Overtrædelser af de for Brugsfor* 
holdet gældende Begler, og Landbrugsraadet skonner. al Fæste eller Lejemaalet 
uden videre Varsel bor fratages vedkommende, træffes Afgorelscn af Domstolene 
under en mod den paagældende ved Færoernes Bel anlagt Sag.

Inden Brugsforholdet ophæves, bor Landbrugsraadet i Almindelighed opfordre 
Brugeren lil at opfylde sine Forpligtelser.

25 Enhver, der lil Brug eller E je  har overlaget en Jordejendom (jfr. § 10), hvor
til der horer udyrket Jord. der egner sig til Opdyrkning, er forpligtel lil aarlig al 
grundforbedre en Del heraf,

26 Paa de i § 13, 2det Slykke, omhandlede Ejendomme skal vedligeholdes ei al
mindeligt Jordbrug eller Havebrug og til enhver Tid holde* fornoden Besælniri" 
og Inventarium, De til Driílen nodvendige Bygninger skal holdes i ordentlig Stand.

Ejeren er uberettiget til uden Landbrugsruadels Tilla-delse at foretage Foranslall 
ninger, hvorved Jorden* Dyrkningsværdi varigl forringes.

Ejeren er, medmindre Landbrugsraadet lilluder Undlagelse herfra, forpliglel lil 
selv al -bo paa og drive Ejendommen. Han maa ikke sælge, mageskifte eller hort- 
leje nogen Del af Brugel eller opfore Lejehuse pna det.

Udstykning af de afhændede Arealer kræver Amtets Godkendelse.
27 Landbrugsud\algene -kal til Landbrugsraadet indsende Indhcrelniiig. naar de 

skonner, at de i §§ 25 og 26 indeholdle Beslemmelser ikke overholdes,
Londbrugsraadei træffer derefter Bestemmelse om, hvad der videre skal fore

luges, og kan i de Tilfælde, hvor der foreligger væsentlige Forsømmelser fra Bru
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gerens Side, kræve Brugsforholdet hævet uden Varsel, eller hvor del drejer sig om 
Ejendomsret. Ejendommen overdraget til del offenllige for en Pris, der faslsæltes 
af Lnndvæsenskommissionen efler de i § 28 indeholdle Hegler. Med Hensyn til 
Ophævelse af Brugsret eller Ejendomsret vil der være al forholde efter Reglerne 
i § 24.

28 Den, der i Henhold lil nærværende Lov har faael et Jordbrug overdraget til 
Ejendom, udover med de af denne Lov flydende Indskrænkninger en Ejers (ulde 
Raadighed over samme.

Naar Ejendommen soges overdraget lil andre end den hidtidige Ejers Livsarvin
ger, kan Landbrugsraadet kræve, al Jordfonden overlaper Ejendommen til en Pris, 
der svarer lil den oprindelige Kobepris med Tillæg af Værdien af de Fonbedringer, 
der er lilínrl Ejendommen ved Ejerens Arbejde eller Kapitalanvendelse, I Tilfælde 
af Uenighed fastsættes Værdien af vedkommende Syssels Landvæ=en'skommis- 
sion under Appel lil Overlandvæsenskommissioncn.

29 Dc i § 28 omhandlede Ejere er berettigede lil at heslemme, hvem af Livsarvin
gerne Jordbrugel med de derpaa opfiirte Bygninger og derlil horende Besætning
kal lilfalde, hvad der skal folge med Brugel og regnes lil dets Besælning, saml 

hvilken Sum Ar\ ingen skal lage Bruget for, og hvor meget han derfor skal er
lægge lil Díjdsboet.

Beslemmelsen kan træffes ved lovgyldigt Teslamenle eller derved, at Ejeren lil 
Dommerens eller Sysselmandens Nolarialprolokol fremsætler sín Bestemmelse.

Dommeren og vedkommende Sysselmand er forpligtet til at yde Vejledning med 
Hensyn lil Bestemmelsens Formulering. Cðbyret for saadan Protokollation er 2 Kr.

Hvis en E jer efterlader sig Enke. er hun, medmindre der ved Dódáfaldet forelaa 
Separation, berettiget lil uanset en Í Henhold Lil fórste Slykke Iruffen Bestemmelse 
al overlage Bruget for sin Livstid.

Hvis der ikke af Ejeren er iruffel nogen Bestemmelse til Fordel for en Livsarving, 
eller den indsatle Livsarving er afgaael ved Doden 'íor Enken, er hun berelliget til 
at træffe ny Bestemmelse til Fordel for en af Ejerens Livsarvinger,

30 Ejere og Brugere af dc i denne Lov omhandlede Jordbrug er forpligtet lil 
UL forsikre de til Brugel horende Bygninger med Invenlar og Besælning paa Stald 
mod Skade ved Brand, Storm, Fjeldskred o. lign.

Forsikringen sker gennem en gensidig Forsikríngsforening. for hvilken der opret
tes en af Justitsministeren godkendt Vedlægt.

Forsikrinesforeningen kan som Medlemmer oplage offentlige Insltilulioncr paa 
Færoerne saml efler nærmere i Vedtægten faslsalte Bestemmelser tegne Forsikringer 
for privale.

For Forsikringerne hæfter Jordfonden, indlil Foreningen har samlet en efter Ju 
stitsministerens Skon tilstrækkelig Kapilalreserve.

Ydelsen til Forsikringsforeningen kan inddrives ved Udpantning.

KAP. IV, Om Erhvervelse a j Juni.
31 Vedkommende Landbrugsudvalg skal soge til det offentlige al erhverve Are

aler, som er egnede lil Udstykning til Byggegrunde o. lign., eller som er 'bekvemt 
beliggende til Opdyrkning, saaledes at der til enhver Tid í saa vidt Omfang som 
muligt haves fornodne Arealer til Raadighed til Imódekommelse af begrundede 
Ansøgninger.

Udvalget skal forhandle med vedkommende Forstanderskab om Erhvervelse af 
saadan Jord, der agles anvendt til Byggegrunde, offentlige Anlæg o. lign., og bislaa 
Forslanderskabel, for saa vidt Kommunen onsker at overlade Ejendomsretten over 
de paagældende Arealer,

Hvis Arealerne ikke finskes overtaget af Kommunen. «or Landbrugsudvalgel 
Indstilling til Landbrugsraadet om Arealernes Erhvervelse for Jordfondens Midler. 
Den endelige Afgorelse træffes af Landbrugsraadet.

32 Naar der i eller ved en Bygd eller i Anledning af en Nybygds Oprettelse
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ikke fremkommer tilstrækkelige Tilbud om Salpr af Bygget ru rule lil rimelig Pris. 
undersíiger Landbrugsudvalget, om der paa vedkommende Plads findes Arealer, 
som maa antages at blive tilbageholdt i Spekuliitionsojemed.

I bekræftende Fald indleder Landbrugsudvalget Forhandling med Ejeren om 
Arealernes Salg, enten direkte lil dem. der iinskcr at bygge straks, eller li! det 
offentlige eíter Reglerne i § BL

331) Naar E jere af Jord, der er bekvemt beliggende til Opdyrkning, ikke ~e!i 
sorger for behorig Opdyrkning, hvormed forstaas en aarlig Kultivering af mindst 
500 m2 pr, Aar af vedkommende Areal, regnet i Forhold til et Areal paa 10.000 
m2, for saa vidl ganske særlijre Forhold ikke mautlc have forhindret Ejeren eller 
Besidderen heri, eller Ejendomsforholdene eller Loddernes Storrelse skonnes at 
være lil Hinder for en planmæssig Opdyrkning, indleder Landbrugsudvalget For 
handling med Ejerne om Arealernes Overdragelse lil Opdyrkning enlen direklc lil 
dem, der soger Opdyrkningsjord, eller lil det offentlige efler Reglerne i § 31.

34 Nægtes Salg eller i de i § 33 nævnte Tilfælde Udleje paa mindsl vedkom
mende Opdyrkers o? Huslrus Livstid, indstiller Landbrugsudvalget lil Landbrugs
raadet, at Sagen ved delles Foranstaltning forelægges Sysselets Landvæsenskom- 
mission lil Afgorelse. Afgorelsen kan appelleres lil Overiandva^enskommissionen.

35 Den aí en E jer fremsalte Nægtelse af al overlade Arealer Lil Rebyggelse, Op
dyrkning in. m. kan kun tilsidesættes af Landvæsenskommissionen, for saa vidl 
det skonnes, at de Fordele, der herved opnaas, overstiger de Ulemper, der forvol
des. Land\æsenskommissionens Kendelse kan appelleres til Overlandvæsenskommis
sionen.

Hvis en Afstaaelse af et Areal, der henligger Í Fællig, vil forvolde enkelte af 
Ejerne særlige Ulemper, kan det af Landvæsenskommissionen fastsættes, at en Del 
af Arealet far el íbestemt Tidsrum skal overlades disse E jere til Brug.

Afstaaelse af en Del af en Ejendom kan ikke kræves, naar Landvæsenskommis
sionen skonner, at Fraskillelsen vil medfore uforholdsmæssig Skade eller Ulempe,

36 Med Undtagelse af de Tilfælde, hvor del drejer sig om Jord til Byggegrunde, 
offentlige Anlæg o, lign. (■§ 31 ), skal der kun kunne lages udyrkede Arealer.

Hvor det drejer sig om Jord ti) Byggegrunde, offentlige Anlæg 0, lign., skul 
udyrkede under i ovrigt lige Forhold lages for dyrkede.

37 For saa vidt der for Landvajsenskommisstonen ikke opnaas Forlig om den 
Ejeren tilkommende Erstatning, fastsættes denne af Landvæsenskommissionen lil el 
Pengebelob. Ejeren skal have Erstatning ikke alene for Jordens Værdi, men ogsaa 
for de ovrige Tab, som han af særlige Crunde maatte lide ved at miste Jorden.

For saa vidt der paa Grund af offentlige Foranstaltninger saasom Vejanlæg m. v. 
inden 'for deí sidsle Aar, for Begæringen er indkommet for Landvæsenskommis
sionen, er tilfort de paagældende Arealer en særlig Værdiforogelse. skal der ved 
Værdiens Ansættelse ses borl herfra.

Erstatningen udbetales Ejeren, medmindre en Panlhaver begærer BelSbet udbetalt 
lil Afdrag paa sin Panlefordring. For saa vidt angaar Arealer, der er matrikulerede 
i Henhold til Lov Nr. 85 af 31. Marls 1928 om Indforelse af en Matrikul og Op
rettelse af et Realregister for Thorshavn eller Anordning Nr, 198 af 15. Juli 1931. 
hvorved denne sa:ttes i Kraft for udskiftede Bygder uden for Thorshavn. skal E je 
ren dog skaffe Samtykke fru Panthaverne, der i den Orden, hvori de er panleberet- 
tigede. kan fordre Erslalningssummen ud'betalt til Afdrag paa deres Panlefordring.

Saafremt Brugen af den Jord eller andel, der fratages Ejeren, er overladt lil 
andre end Ejeren, skal Brugsha\eren, saa længe Brugsretten vedvarer, nyde 5 
pCt. Renle aarlig af den Del af Erstatningssummen, som efter Landvæsenskom- 
missionens Skiin er fastsat for de af Brugsforholdet omfaltede Rettigheder.

I saa Fald udbetales derme Del af Erslatmnsssummen forsi ved Brugsrettens Op
hor.

')  Som æmlret \eil midl. Best. Nr. 58 a f 22, Dcc. 1942.
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38 Af Jord i offentlig E je kun Landbrugsraadet, uanset bestaaende Brugsforhold, 
jfr . '§  11), til undre overdrage Arealer lil Byggegrunde, Havelodder, Fiaketorrings- 
pladsCr, Lagerpladser o, lign, eller lil Opdyrkning, men Brugeren kan i saa T il
fælde kræve ny Taksation ( jfr . § 1 6 ) ; dog afholder Jordfonden Udgiften hertil. 
Landbrugsraadet er bemyndiget til. hvis Bruseren ikke kræver ny Taksation, ut 
tilstaa en passende iSedsættelse a[ Brupsafgiften, indtil næste Taksation i Henhold 
lil Healerne i § 16 er afholdt.

39 Bortset fra AEstaaelse af Arealer Lil Byggegrunde eller af nogne Klipper kan 
en Bruger i de i § .38 nævnte Tilfælde kræve Sagen forelagl Sysselels Landvæsens- 
kommission, naar han fremsætter Begæring herom til Landbrugsraadet senest I 
Ugers Dagen efter, at han er gjort bekendt med Landbrugsraadels Afgorelse, eller 
Meddelelse om denne er afgivet til BesórgeLe af Postvæsenet. Sagen kan paa sæd
vanlig Maade indankes for Overlandvæsenskommis'-ionen,

Brugeren maa selv bære Omkostningerne ved Landvæsenskommis ionens Behand
ling af Sagen, men Omkostningerne godtgores ham af Jordfonden, for saa vidt 
Landvæsenskommissionen íkbnner. al Afstaaelsen ikke ‘bor kræves, fordi denne er 
li! væsentlig Skade ío r  Driften af Bruget, hvorhos Sagen i saa Tilfælde vil \ære 
at optage lil ny Behandling og AfsoreLe af Landbrugsraadet.

KAP. V, Om l^aan a j JordjotuJcns Midler.
40 Efter narmere af Ministeren for Lundbrug oiz Fiskeri efter Forhandling med 

Finansministeren givne Regler kan der af Jordfonden yde  ̂ Laan lil:
1. OpretteLe af mindre Jordbrug.
2. Jordforbedring og Opdyrkning af raa Jord.

Opforebe af nye Bygninger m. v. paa Jord í offentligt E je.
1. Opforelse af Avl-bygninger, Moddinger m paa mindre Jordbrug.
5. Driftsiaan til mindre Jordbrugere,
6. Kommuner eller Nytbyggerforeninger til Indkób af Jord.

41 Uden Samtykke af Ministeren for Landbrug og Fiskeri eiler Forhandling 
med Finansministeren kan der ikke i el enkelt Kalenderaar udbetales et storre sam
let Belbb i Laan end 70.000 Kr.

42 For at kunne opnaa Laan i Henhold ti) § 10 maa vedkommende Andrager:
a) have Indfodsret,
■b) \ære myndig, dog som Regel ikke under 25 Aar og, for «aa vidt angaar Op 

rettelse uf nye Brug, ikke over 50 Aar gammel.
<) have fort en hæderlig Vandel,1)
-d) ikke have nydt FaltigunderstotteLe. som ikke er tilbagebetalt eller eflergivet. 
e) godtgóre at \ære en flittig og ædruelig og sparsommelig Person, som kan an

tages egnet til al dri\e det Landbrug, hvortil Laan soges,
0  godtgore al være E jer af de fornodne Midler lil, naar Laan ydes, at drive 

det paagældende Landbrug paa fora\ arlig Maade,
g) ikke selv \ed egne Midler \ære i Stand til at gennemfiire det paatænkte.

Fndwdere maa Andrageren i'odlgore. al huns Plan er hensigtssvarende, herunder 
fremskaffe Bekoslningso\ erslug og Rentabiliietsberegning.

43 Andragender om Laan indsendes til Landbrugsraadet gennem vedkommende 
Landbrugsudvalg, der bistaar Andrageren med Fremskaffelse af de fornodne Op 
lysninger, herunder Tegninger, Situationsplan og Omkostn i ngsoverslag m. v.

I den í § 9 nævnle Inslruks kan fastsættes nærmere Regler om Maksimum for 
Ejendommens Laaneværdi.

44 Landbrugsudvalget foretager S )n  o\er den paagældende Ejendom og afgiver 
derefter Belænkning til Landbrugsraadel. Betænkningen skal indeholde Oplysninger 
om Vejadgang og Adgang lil \ and. om Ejendommen er egnet til Landbrug, o 
om Ejendommens Værdi.

! ) Som s;ndri;t ved Lov Nr. 88 uf 15. Marts 19J9 § 2i!.
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45 Laan }de íortrinsvi- til Jordbrugere med sumlede Urug, saasom Trobrug paa 
mind-t 1 Helanrskofoder, Husmandsbrug. Brug paa mindsl 1 Helaarskofoder i udskif
tet Bygd eller andre Brug, der kan sidestilles med disse.

46 Laanets Slorrelse fastsættes af Landbrugsraudet og maa i Almindelighed ikke 
udgiire mere end 60 pCl. og aldrig overstige 80 pCt. af den Laaneværdi, hvortil det 
paagældende Brug ansælles, naar alle af Landbrugsraadel krævede Arbejder er udfort, 
efter Fradrag af eventuelle Fonprioritelcr og Grundbyrders kapitaliserede Værdi. 
Til Jordforbedring og Opdyrkning af raa Jord kan Laan dog gives indtil 90 pCt. af 
Jordens Værdiforogelse.

For Jordfondens Ejendomme fastsættes alle Laan i Forhold lil Værdiforbgelsen.
Driftslaan maa i Almindelighed ikke overstige 500 Kr. lil en enkelt Person og, 

for saa vidt angaar Driflslaaneforeninger. ikke overstige JÍO pCl, af den Sum. for 
hvilken Foreningen garanterer.

Udbetaling sker, naar det puagældende Arbejde er godkendl.
Til Jordforbedring og Opdyrkning aif roa Jord udbetales Laan dog kun en Gang 

aarlig,
For Driftslaan fastsættes Tidspunktet for Udbetalingen i hvert enkelt Tilfælde,
Ved Oprettelse af nye Brug kan Forskud paa Laan lil Jordkob svarende lil 75 

pCt. af jordværdien udbetales, naar Laun~ogerne har faaet Linglæst Skode paa 
Jordlodden, Lipeledes kun der, naar Landbrugsraadel anser del forsvarligt, udbetales 
Forskud, naar Bygningerne er under Tag, dog ikke ud over 50 pCt. af Besllaanet.

LaaneliUapnet bortfalder, naar det paabudte Arbejde ikke er udfort inden cl 
Aar fra Tilsagnets Dalo, og for Jordforbedringer o“ Opdyrkning af raa Jord, hvis 
der i et Aar ikke er udfort det af Landbrugsraadel for dette Aar faslsatte Aribejde.

47 Laan kan kun ydes. naar der i den paagældende Ejendom kan gives forste 
Prioritets Panteret, medmindre del drejer sig om Jord i offentligt Eje. eller foran- 
staaende Prioritet skyldes lil Jordfonden, eller det drejer sig om mindre Crund- 
byrder, hvis kapitaliserede Værdi ikke overstiger 20 pCt. af Jordværdien.

Driflslnan kan dog ydes. selv om der ikke kan gives fíirsle Prioritets Panteret 
i Ejendommen, men i suo Fald kræves det, al vedkommende Kommune overfor 
Jordfonden garanterer for Halvdelen af det Tab, som del paagældende Laan maatte 
medfore.

48 Laan til Driiflslaaneforeninger mao kun ydes, nuar Foreningens Vedtægter er 
stadfæstel af Landbrugsraadet.

For al Vedtægterne kon stadfæstes, maa disse indeholde folgende Bestemmelser:
a) Foreningens Formaal skal udelukkende være al yde Foreningens Medlemmer 

Laan til Indkob af Hesle, Kvæg, Faar, Svin, Ceder, Arbejdsvogne og Land- 
brugsredsku'ber, samt Gildning, Læggekartofler og Fro. Launenc skal kunne 
ydes Medlemmerne enkeltvis eller lil flere Medlemmer i Forening.

b) Ved Oplagelse som Medlem uf Foreningen skal hvert enkel! Medlem tegne en 
Garanti for Foreningens Forpligtelser paa mindsl 25 Kr. og ikke over 500 
Kr. Inden for del legncde Belob hæifter Foreningens Medlemmer solidarisk 
over for Jordfonden.

e) Udluan man kun ske lil Medlemmer, der er Trobesiddere eller Ejere eller Bru
gere af anden Jord, der anvendes til Landbrug, og hvis Værdi efter Landbrugs- 
raadets Skon ikke overstiger 12.000 Kr.

Til et Medlem maa ikke udlaanes storre Belob end 500 Kr. Laan lil hidkob 
af Godninjr. Læggekartofler og Fro skal tilbagebetales i Lobet af hiijst 2 
Aar og andre Laan i Lobel uif hojst 5 Aar. 1 ovrigl fastsætter Bestyrelsen Sliir- 
reisen af Laanene saml Vilkaarene for disse og deres Tilbagebetaling,

d) For saa vidl der som Folge af Udlaan til Medlemmerne ved et Begnskubsaars 
Slutning fremkommer Underskud, bæres Halvdelen af det Underskud, der hid- 
ríirer fra Tab paa Udlaan lil Medlemmer, af Jordfonden og udbetales kon- 
lanl til Foreningen eller afskrives paa Gælden lil Jordfonden efter Landbrugs-

40 625



1937 24. Maj

rådets nærmere Bestemmelse. I ovrigt fordeles og indkræ\es Underskuddet ho* 
Medlemmerne efler nærmere i Vedtægterne fastsatte Regler.

e) Foreningens Tilgodehavende hos Medlemmerne kan inddrives ved Udpantning.
f) ingen Forandring maa foretages í Foreningens Vedlægter uden Landbrugsraa- 

dels Samtykke.
g) Foreningen ska! hverl Aar lil Lundbrugsraadet indsende Beretning om For

eningens Virksomhed og er pligtig til nl meddele Landbrugsraadet alle Oplys
ninger, som det maatte forlange angauende Foreningens Virksomhed og Forhold, 
saml underkasle sig Raudets Tilsyn med, al Foreningen ledes i 0\erensslem- 
melse med denne Lov og Foreningens Vedtægter.

h) Saafremt Foreningen ved Oplosning maalte være i Gæld lil Jordfonden, ud
kræves Landbrugsraadels Godkendelse af den vedtagne Beslutning om Forenin
gens Oplosning,

49 Laan forrentes med 3 pCl. aarlig. I de fiirste 5 Aar er andre Laan end Drifts* 
laan afdragsfrie, derefter forrentes og afdrages de med 5 pCt. aarlig.

For Driftslaan fastsættes Afdragsliden i hvert enkelt Tilfælde og mau aldrig 
overstige 5 Aar.

Laanel er uopsigeligt fra Kreditors Side, saa længe den paagældende Ejendom 
vedligeholdes efter sin Bestemmelse.

For Ydelser til Jordfonden haves Udpantningsret.
50 Sua længe del ydede Laan ikke er fuldt tilbagebetalt, er den paagældendc 

Ejendom undergivet de i §§ 25— 30 fastsatte Hegler.

KAP. V I. Om Tilskud lil Oprellclsi: uf nye Jordbrug, Opdyrkning m. t\
51 Efler nærmere af Ministeren for Landbrug og Fiskeri efter Forhandling med 

Finansministeren fastsatte Regler kan der af Jordfonden udbetales Præmier for 
veldrevne Brug. særlig nyttige Indretninger eller ypperlig Dyrkning samt ydes 
Tilskud lil:

1. Jordforbedringer og Opdyrkning af raa Jord.
2. Opfbrelse af Moddinger og Ajlebeholdere.
3. Indhegning af Jord.
d. Landboforeninger til delvis Dækning af Transportudgifter for Giidning, her

under Kalk, og til Anskaffelse af Redskaber.
5. Nybyggere.
G. Driftslaaneforeningers Administrationsudgifter.

52 Uden Samtykke af Ministeren for Landbrug og Fiskeri efter Forhondling med 
Finansministeren kan der ikke i et enkelt Kalenderaar udbetales el slorre samlet 
Belob i Tiiskud i Henhold tit § 51 end 20.000 Kr,, heri indbefattet Jordfondens 
Renter og anden Indtægt i hverl af de forste 5 Aar, derefter kun de indvundne 
Renter og Indtægt.

53 For at kunne opnaa Tilskud i Henhold til § 51 maa vedkommende Ansíiger:
a) have Indfodsret,
b) have fort en hæderlig Vandel,1)
e) ikke have nydt Fattigunderstollelse, som ikke er tilbagebetalt eller eftergivet,
d) godtgóre at være en flittig, ædruelig og sparsommelig Person.
e) bortset fra Præmiering ikke være E jer af mere end Værdier til el Belijb af 

15.000 Kr. og ikke have en aarlig Indtægt over 3.000 Kr.
Endvidere maa Ansogeren godtgore, at det paagældende Arbejde er hensigts- 

svarende.
54 Andragende om Tilskud i Heltold lil § 51 indgives til Landbrugsraadet gen

nem vedkommende Landbrugsudvalg, der bistaar Andrageren med Fremskaffelse af 
de nodvendige Oplysninger, foretager Syn og derefter afgiver Betænkning til Land- 
•brugsraadet.

*) Som ændret ved Lov Nr. 88 a f 15, Mnrts 1939 § 2fl.
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1 den i § 9 nævnle instruks kan fastsælles nærmere Regler om Maksimum for 
Slorrelsen af Tilskud til en enkelt Jordbruger eller Forening.

55 Tilskud i Henhold lil § 51 ydes fortrinsvis til Jordbrugere med samlet Brug, 
saasom Triibrug, Husmands/brug, Brug pau mindst 1 Helaarskofoder i udskiftet 
Bygd eller andre Brug, der kan sidestilles med disse.

56 Tilskud i Henhold til § 51 udbetales i Almindelighed fíirst, naar det paagæl 
dende Arbejde er fuldfort, men for saa vidt angaar Jordforbedring, Opdyrkning af 
rua Jord og Opforelse uf Bygninger m. v., kan Landbrugsraadet yde Forskud.

Tilskud efter § 51, Punkt 4  og 6, gives for el Regnskabsaar ad Gangen.

KAP. V II. Særlige Bestemmelser.
571) Dommeren oprelter et Realregister over samtlige de i § 10 nævnte Bru." 

m. v., for saa vidt Jorderne er beliggende i Bygder, der endnu ikke er udskiftet, 
efter nærmere Regler, der fastsættes af Justitsministeren. Hvís Jord sælges tii Selv
eje, forbliver de paagældende Ejendomme i Realregisterel.

Til Udstykning af et saadanl Brug udkræves Apprøbalion af Amtmanden.
Udstykningsapprohalionen, der skal indeholde Oplysning om de ved Udstyknin

gen udlagte Adgangsveje, bliver at meddele Dommeren, der paa det udstykkede Brugs
nummers Folio har al notere den ved Udstykningen foregaaedc Forandring med 
Hensyn til Areal, Vejadgang m. v.

Inlet Skode eller andet Adgangsdokument paa en Del af el Brugsnummer, til hvis 
Udstykning Amtmandens Approbation i 'Henhold til denne Lov udkræves, maa ting
læses, forinden det ved Amtels Foranstaltning er blevet forsynet med Paategning 
om Approbationens Dalo og de særlige Forpligtelser, der maatte være knyttet til 
Approbationen.

Angaaende de Forpligtelser, der paahviler en Parcel, foretager Dommeren i Hen
hold til Paalegning pau Adkomstdokumentet ved dettes Tinglæsning den fornodne 
Notering paa Brugsnummerets Folio.

Ingen Del af el Brugsnummer maa bortfresles eller for el længere Tidsrum end
10 Aar 'bortlejes, og intet hertil sigtende Dokument maa tinglæses.

Bygningskommissionen maa ikke meddele Tilladelse til Bebyggelse af en udstyk
ket Del af et Brugsnummer, uden at Amtmandens Approbation er forevist Kom
munen.

Den. der onsker et Brugsnummer udstykket, har desangsaaende at henvende sig 
til Amlrnanden, som efler indhentet Erklæring fru vedkommende Forslauderskab 
og Bruger derefler foranstalter den i Anledning nf l  d*tykningen fornodne Opmaa- 
ling og Parcellernes Afmærkning i Marken med tydelige og varige Mærker, all efter 
de Regler, der rnaalle blive faslsal af Ministeren for Landbrug og Fiskeri.

Sammenlægning af flere Brugsnumre til eet Brugsnummer, saaledes al dette ikke 
paa ny man udstykkes uden Amtmandens Appmbatíon, main ikke íinde Sled uden 
Tilladelse íra Amtmanden. Forinden en saadan Sammenlægning tillades, skal der 
foreligge Atlest fra Dommeren om. at der mellem de tinglæste Prioritetshavere i 
Brugsnumrene har fundet et Opgor Sted. hvorved Hæftelsernes Prioritet indbyr
des er 'blevet fastlugt, eller om, ,at Brugsnumrene er undergivet de samme Hæftel
ser, eller al kun del ene Bruginummer er -behæftet. "Nævnte Fastlæggelse af Priori- 
telerne ska! ske ved tinglæst Paalegning paa Pantebrevene.

Er det i Øjeblikket umuligt al skaffe Paalegning, eller nægler en Panthaver al 
■íive Puategning. kan Summenlægning dog tillades, naar der enlen stilles en efler 
Dommerens Skón betryggende Sikkerhed for den paagældende Panterets Indfrielse, 
eller der fremskaffes Attest fra Dommeren og lo uf ham tilkaldte, paa delle Om 
raade særlig k) ndige Mænd om, at Sammenlægningen ikke kan medfijre nogen >om

>) J f r .  Bek. Nr, 201 of IB. M a j 1938 og Nr. 272 a í 13. Aup. 193H, jf r .  L I. Nr. 26 a í 31.
M nrts 1949 g 10.
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hclsl Fare for PanlCsikkerheden. I delle Tilfælde faslsælles Prioritetsforholdet af 
Dommeren.

Nærmere Regler om Tilvejebringelse af de i foranslaaende Slykke nævnte Al* 
tester, herunder Inslruks for Vurderingsmændene og Regler om Belaling for Al- 
lesterne, gives af Justitsministeren.

Ved Tvangsauktion over cl sammenlagt Brugsnummer ansælles de 'fór Sammen
lægningen ’bestaaende Servitutters. Brugsrettigheders og andre Byrders Andel i Kóbc- 
summen, hvis de ikke fuldt dækkes, ved el Skon af Fogeden under Hensyntagen til 
Forholdel mellem Værdien uf den Byrderne vedkommende Del af Brugsnurnmeret 
og Værdien af del sammenlagte Brugsntimmer.

Forinden Amtmanden approberer en Sammenlægning, skal der indhentes en Er
klæring fra Forstanderskabel.

Udgifterne ied Opretholdelse af Realregister afholdes af Statska-sen.
Naar RealregislereL er opreltcL skal der af de lit Tinglæ sning indleverede Doku

menter leveres Genparler. der opbevares efter nærmere af Justitsministeren fast
satte Regler. Genparterne skrives paa Folioark, og deres Riglighed bekræftes af 
Dommeren. For Bekræftelsen af Genparlerne af de lil Tinglæsning indleverede Do
kumenter stares et Vederlag af 1 Kr. for hvert læst og 50 Øre for hvert aflæst Do
kument.

Finder Udslettelse Sled i Henhold lil Fuldmagt, eller skal der ved Aflæsning le
veres Genparter af mellemliggende ulinglæste Transporler, Udlægspaategninger el
ler andre Paategninger, svares en Afgift af 50 Øre for Bekræftelsen af hver Genpart 
af disse Dokumenter.

Af Bekræftelsesvederlagel lilfalder lo Trediedelc Dommeren, medens en Tredie- 
del lilfalder Statskassen og fores til Indlægt. paa Konlorholdsregnskabet,

58 Ved en Bygds Matrikulcring i Henhold lil kgl. Anordning uf 15. Juli 1931 
udgaar de af Malriktileríngen omfallede Ejendomme af del i § 57 omhandlede 
Realregisler.

Indlil Matrikulcringen er sket, er Landbrugsraadel berettiget til med Samtykke 
af Ministeren for Landbrug og Fiskeri al lade foretage Opmaaling og Kortlægning 
af alle de i § 10 nævnle Brug m. v.f hvis Grænser forud vi! være at afmærke med 
lydelige og varige Mærker, all efler de Regier, der maalle 'blive fastsat aí Mini
steren for Landbrug og Fiskeri.

Af Korlet afgives Kopier lil Ministeriel for Landbrug og Fiskeri. Landbrugs- 
raadet, vedkommende Landbrugsudvalg og vedkommende Forstanderskab. medens 
del originale Korl afgives til Ðommcrkontoret.

Snarest muligt efler al Dommeren har modtaget del nævnte originale Kort og 
Begæring fra Landbrugsraadel om Anvendelse af Bestemmelserne i denne Para
graf, indrykker han en Bekendtgórelee i den for Færoerne til Oplagelse af offent
lige BekendSgórelser autoriserede Avis og i Statslidende, hvorved alie og enhver, der 
maalle have Indsigelse al fremsætle imod. al de paa Kortet optagne Arealer an- 
Tores i Realregi&teret som tilhorende del offenllige under Landbrugsraadets Admi
nistration og som i enhver Henseende ubehæftede Ejendomme, opfordres lil al 
fremsætte deres Indsigelser inden 6 Maaneder.

Kortet fremlægges lil Eftersyn paa Dommerkontorel og en Kopi hos Forstander
skabets Formand. Korlcnes Fremlæggelse nævne- i Bekendlgórelsen, der tillige skal 
indeholde Bemærkning om al den gælder alle og enhver, der mener al have E jen
domsret, Panleret, Brugsrel eller servilutrnæssige Rettigheder over nogen Del af de 
paagældende Arealer, samt om. at de lil Dommerkontorel skal indsende de Ad* 
komsldokumenler, Pantebreve og andre Dokumenter, som de ónsker al paaberaabe 
sig. tillige med Genpart af disse Dokumenter udfærdiget efter Regler, der fastsætte^ 
af Justitsministeren.

Enlner Indsigelse, der ikke er rettidig fremsat, laber sin Retsvirkning, men 
Landbrugsraadet er bemyndigel lil, hvis Indsigelsen Tndes berettiget, al anerkende 
denne og tillade den deraf folgende Ændring i Healregisterel og Korlel.
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Indsigelserne behandles af Dommeren inden lielten under Tilsigelse af alle \ed- 
kommende.

Senest ! tiger eller Varselets Udlob optages Sagen li! Hellens Afgiirelse.
I Dommen fastsættes Indholdet af Healregislerel.
\aar Udskiftning senere iværksæltes, lægges Healregislerel og Korlet lil Grund 

for Ejendomsforholdene, for saa \idi anguar de Arealer, der ved Dommens Af
sigelse var indbefattet under Healregislerel. Hvis det under Sagens Behandling for 
Udskiflningskommissionen godtgiires, al der \ed Opmaalingen af de i Marken af
mærkede Arealer er indltibel Fej! í Realregisleret eller Kortel, maa Fejieti berig- 
tiges.

Omkostningerne ved de i denne Paragraf omhandlede Foranstaltninger afholdes 
med Halvdelen af Statskassen og Halv delen uf Jordfonden efler nærmere af Mini- 
sleren for Landbrug og Fiskeri íastsatle Hegler.

59 Pantebreve tit Jordfonden linglæses og aflæses uden Afgift til Stnukassen.

GO Nærv ærende Lov Iræder i Kraft den 1, April 1938 og forelægge^ Rigsdagen 
ti! Revision i Higsdagssamlingen 1 9 1 6 —17.

Fra Lovens Ikrafttræden ophæves:
§ 9 i Forordning af 30. Maj 1691 om Handelen paa Færoerne og andet Landet 

vedkommende.
§ 1 i Forordning af 21. Maj 1777 angaaende adskilligt Agerdyrkning og Tjeneste

folk med videre paa Færo vedkommende.
Heskri|it af 17. April 1816 angaaende Overlo'bssojds Belaling.
§ 58 i Sporlel-Heglement af 30. Marls 1830.
Lov Nr. 33 af 25. Februar 1871 indeholdende nogle Beslemmelser om Adfjang 

lil Kongsfæste paa Færoerne,
Lov Nr. 63 af 12. April 1892 om Godtgorelse for udforte Grundforbedringer m. v. 

paa Statens Fæstegods paa Færoerne.
§§ 1 til 1 og 7 lil 13 i Lov Nr. 56 af 13. April 1891 om Afhændelse af Troer og 

Grundslykker fra Statens Fæstegods paa Fa:roerne,
Loi Nr. 191 af 15. Juli 1927 om Opreltelse af mindre Jordbrug paa Færoerne 

med Lov Nr. 22 af 11. Februar 1931 om Tillæg til samme Lov.
Lov Nr. 103 af 4. April 1928 om Begunstigelser for Driflslaaneforeninger for 

mindre Jordbrugere paa Færoerne med Lov Nr, 21 af 11. Fdbruar 1931 om T il
læg til samme Lov. ■

Lov Nr. 77 Oif 23. Marls 1932 om Grundforbedringslaan, for saa ' idl den gæl
der Færoerne.

Og i ovrigt enhver Bestemmelse, der strider imod del i denne Lov fastsatte.

61 Den Amlet i Henhold lil § 6 i Lov Nr. 56 af 13. April 189'1 om Afhændelse 
af Troer og Grundstykker fra Statens Fæslegods paa Færoerne lillugle Myndighed 
overgaar til Landbrugsraadet.

22. Sept. An. Nr. 272 om APOTEK ER VÆ SEN ET paa Færoerne. O
I Henhold til § 7, lsle og 2det Slykke, samt. §§ 5 og 6 i Lov om Apotekervæsenel 

paa Færoerne af 29. April 1913 anordner Indenrigsminisleriel herved Jolgendc i 
Tilslutning til nævnle Lovs Beslemmelser:

*) I Hunhold lil H jem m estyrelm en  e r  Apotekcrvuisenet overladet som færiisk Sy ru id ig g ead e, 
jf r .  LI. Nr. 14 af 28. M arls  1949 om Xpotekervaisenel. H erefter kra'ves Landsstyrets B e
slutning til O p rettelse a f  hyc Apoteker. Den lovgivende og adm inistrative M yndighed 
c r  nu hos H jem m estyret. Indenrigsm inisterens, Sundhedsstyrelsens og Kigs* 
om budsm andens F n n k lio n er er saaled es overgoaet til Landsstyret. Lov om Apm ukcrvæsc- 
net paa Fa;roerne a f  29. Apr. 1913 er horlla ld en . J f r ,  ogsaa LI. Nr. 60 af 2. IHh. 1949 nnt 
Kkspropriatinti af G m n dstykker og  Bygninger til A potek m, m. og LI, Nr, 63  a f  )6. Dec. 
1949 om A potekerfond <>. u.
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KÁP. I. Apotekers Oprettelse og  Apotekerbevillingers Meddelelse.
1 For at drive Apotek kræves kongelig Bevilling, For hvilken erlægges el Gebyr 

af 75 Kr. I Bevillingen kan ikke paalægges Forpligtelser eller tages Forbehold, som 
ikke hviler paa Lovhjemmel, men Bevillingshaveren er pligtig at rette sig efter de 
til enhver Tid om Apotekervæsenet gældende Beslemmelser.

Naar en Bevilling til at drive et Apotek bliver ledig, forholdes der efler Heglerne 
i § 2. 2det Stykke, i Lov Nr. 107 af 31. Marts 1932. I Overensstemmelse hermed 
udfærdiger Sundhedsstyrelsen Bekendtgórelse om. at den paagældende Bevilling er 
ledig. Ansógninger om Apotekerbevilling er stempelfrie. Ansogn in gerne, der ind
sendes til Sundhedsst) reisen, forelægges Forfremmelsesraadet i Kobenhavn, der be- 
staar af 2 Medlemmer, hvoraf det ene vælges af Apotekernes Organisation og det 
andet af Medhjælpernes Organisation, For hvert Medlem vælges paa tilsvarende 
Maade en Stedfortræder. Valgene sker for 3 Aar, Forfremmelsesraadet afgiver ti! 
Sundhedsstyrelsen en begrundet Udtalelse om de 5 efter Raadets Skbn mest kva
lificerede Ansogere i Nummerorden, Derefter afgiver Sundhedsstyrelsen til Inden
rigsministeren sin Udtalelse om de indkomne Ansogeres Adkomst ti! al komme i 
Betragtning, og sammen med denne fremsendes Raadets Udtalelse,

Hvor ikke ganske særlige Omstændigheder taler derfor, maa et Apotek ikke op
retles eller Bevilling lil at drive et Apotek ikke meddeles, naar del maa antages, at 
Apoteket i normal Drift ikke vil kunne give sin Indehaver en Nettoindtægt paa 
mindst 2 3 af den mindste Nelt-oindtægt, hvoraf der svares Afgift til Apoteker
fonden.

Et Apotek maa kun flytles med Indenrigsministerens Samtykke, om fornodent i 
Henhold til kongelig Resolution.

2 Bevilling til at drive Apotek maa ikke gives en Person, der er fyld.1 50 Aar. 
jfr . dog § IS, medmindre han tidligere har liaifl saadan Apotekerbevilling,

3 Den. der udover Læge-, Dyrlæge eller Tandlægevirksomhed, maa ikke drive 
Apotek eller uden Indenrigsministerens Samtykke være knyttet lil en Virk-omhed, 
der fremstiller Lægemidler.

KAP. II. Apotekers Drift.
4 Den, der faar Bevilling ti! at drive et Apotek, akal paabegynde Apotekets Drifl 

inden 1 Aar efter Bevillingens Udfærdigelse. Naar Forholdene taler derfor, kan In 
denrigsministeren forlænge denne Frist, dog ikke mere end 1 Aar.

Saafremt Apoteket er i Drift, og den fratrædende Apoteker har faaet Bevil
ling til at drive et andet Apotek, er den tiltrædende Apoteker ikke 'berettiget lil 
at overtage Driften For den fralrædende Apoleker har overtaget Driften nf det ham 
overdragne Apotek, for saa vidl denne OvertageLe finder Sted inden Udgangen af 
den i nærværende Paragrafs fiirste Stykke fastsatte normale Frísl af 1 Aar. jfr . § 3H 
om Overtagelse af et Apotek, der drives af et Bo,

5 Den, der faar Bevilling lil at drive et bestaaende Apotek, er forpligtet til, hvis 
Forgængeren eller dennes Bo órisker det, mod kontant Belaling at kobe Apoteket- 
Inventar og Varebeholdning i del Omfang, hvori disse síaar i pasr-ende Forhold iil 
Apolekels Behov og er i brugbar Stand,

I Mangel af mindelig Overenskomst om inventarets og Varernes Beskaffenhed 
eller om Salgjpris og de ovrige Salpsvilkaar afgores Sagen ved Voldgift. Deríom 
Parterne ikke kan enes om Valget af Voldgiftsmand, udpeges han af Sundhedsslyre! 
sen. Omkostninperne ved Voldgiften udredes af Forgængeren eller denne; Bo op 
den nye Apoteker med Halvdelen hver.

For iaa vidt den Ejendom, hvori et Apotek er indrettet, kun omfatter Apoteke: 
og Apotekerens Bolig, kan Indenrigsministeren, naar Forholdene taler derfor, be
stemme, aí den, der Faar Bevillingen, paa tilsvarende Vilkaar som i 2det Stykke faslsa; 
skal afktibe den fralrædende Apoteker eller dennes Bo Ejendommen, Bemærkning 
herom ska! do« være indeholdt i Opslaget om den ledige Bevilling,

fí Apotekeren 4;al ^elv lede Driften af sit Apolek og er ansvarlig for denne. Del
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paahviler ham ul siirge for, at det fornodne Personale er til Stede, og al Disciples 
Antagelse op Uddannelse sker paa forsvarlig Maade og i Overensstemmelse med 
de herom íor Apoteker i det ovrige Danmark givne Rejfer,

7 I Tilfælde af, at en Apoteker ved Sygdom, Bortrejse eller af anden Grund, 
jfr . saaledes § 34, 3die Stykke, er -forhindret i selv at lede Apotekets Drift, og delte 
Forhold kan antages at strække *ig udover et Tidsrum aí 3 D,ógn, men ikke ud
over 8 Uger, vi) Apoteket være at íoreslaa af en af Embedslægen godkendt Bestyrer 
enlen paa Apotekereas elfer paa Bestyrerens eget Ansvar.

Saafremi Apotekerens Fonfald strækker sig udover 8 Uger eller straks maa an
tages al ville strække sig udover delte Tidsrum, skat Apotekel forcslaas af en Be
styrer paa eget Ansvar. Udeníor godtgjort Sygdomstitíælde kan saadan Ordning 
ikke træffes uden Sundhedsstyrelsens Tilladelse. Beslyrerens Ansæt
telse, Lonningsvilkaar m. v. godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Driften aí et Apotek kan ikke forestaas af Bestyrer udover et Tidsrum af 1 Aar 
undtagen ved Apotekerens Sygdom, f delte Tilfælde kan Indenrigsministeren, saa- 
írem l Apotekeren ved Aurels Ldtoh iíolge Lægeattest maa antages at kunne over
tage Apotekets Driiít i Lobet af en vis Tid og i ethvert Tilfælde inden det folgende 
Aars I  dgang, forlænge Bcstyrertilladelsen indtil dette Tidspunkt.

8 Paa ethvert Apotek skal der som Medhjælp holdes mindsl een íarmateutisk 
Kandidat. Sundhedsstyrelsen kan dog tillade, at der som Enemedhjælper holdes 
en eksamineret Medhjælper. For Apoteker med mindre Omsætning og i ovrigt, naar 
ganske særlige Omstændigheder taler derfor, kan Indenrigsministeren bestemme, 
al Apoteket helt eller delvis drives uden den i ls le  og 2det Pkt. nævnte Medhjælp.

Kan -den paabudle Medhjælp ikke skaffes paa Grund af Konílikl mellem Apote
kere o£ Medhjælpere, og dette kan medfore Fare íor Standsning af eller væ^entlij! 
Indskrænkning i Befolkningens eller de', offentliges Medicinforsyning, henviser Amt
manden Konflikten lil den i Henhold til Lov Nr. 86 aí 31. Marts 1928 udnævnle 
Forligsmand, hvorefter Sagen behandles i Overensstemmelse med de i den nævnle 
Lov indeholdte Regler med de nodvendige Forandringer.

Finder Amtmanden det i saadant Konfliklstilfælde paakraivet, er han berettiget 
til midlertidig at fritage Apotekerne for Pliglen til at benytte den i denne Para
grafs ls le  Slykke nævnte Medhjælp, hvor delte normalt .fordres, og lil uanset denne 
Anordnings ovrige Bestemmelser at give Apotekerne saadanne Tilladelser, som fin
des tjenlig lil at vedligeholde en ifor Befolkningen og det offentlige suu vidt muligt 
uforstyrret Medicinforsyning.

9 Ingen kan antages som Medhjælper forste Gang eller paa ny efler i 1 Aar 
ikke at ha\e gjort Tjeneste paa et dansk Apotek, forinden han for Apotekeren fore
lægger ibehorig Helbredsullest. Hvor inlel andel er særligl bestemt, gælder de af 
Sundhedsstyrelsen ifor Apoteker i det ovrige Danmark herom givne Bestemmelser.

10 Indenrigsministeren bestemmer under Iagttagelse af Reglerne i Lov Nr, 107 
a í 31. Marts 1932. hvorledes Apotekets Drift midlertidig skal ordnes, naar Apote
keren er forhindret i at lede Driften af Apoteket, uden ul der er truffet Ordning 
i Henhold til § 7. eller naar Bevillingen bortfalder. Ministeren kun i fornodent Fald 
lade Apotekel drive ifor Apotekerfondens Regning.

11 Ethvert Apotek skal have el af Sundhedsstyrelsen godkendt Navn.
Hvor intel andet er fastsat, gælder de Regler, som af Sundhedsstyrelsen gives for 

Apotekers Indretning og Drift i det (ivrige Danmark, og saavel Apotekerne som 
deres Personale er pliglige al retle sig efler disse.

Et Apo'.ek skal lil enhver Tid være tilgængeligt for Udlevering uf Lægemidler, 
derunder indbefatttel 'Forbindssloffer. Hvor der findes to eller flere Apoteker, kan 
Indenrigsministeren dog heslemme, at et eller ílere af Apotekerne holdes lukket 
i visse, af indenrigsministeren fastsatte Tider, dog ikke udover de for Butikker 
fastsatte Lukketider, medmindre særlige Forhold foreligger, ligesom hun kan give 
Tilladelse lil. at et Apotek, jom i Henhold lil § 8, lste Slykke, drives liden eksamine
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ret Medhjælp, holdes lukket nogle Tinier om Dagen pau nærmere af Ministeren 
fuslsatle Vilkaar.

12 Enhver. der driver Apotek, er forpligtet lil al fore Regnskab over Apotekels 
Omsætning og Driftsudgifter, overensstemmende med de Regler, som indeholdes i 
Lovbestemmelserne om Bogforing, eller som i ovrigt gives af Indenrigsministeren.

Hegnskahsboperne med Rilag skal fremlægges lil Eftersyn, naar del forlanges 
af nogen, som derlil er bemyndiget af Indenrigsministeren, jfr . § 35. 2del Slykke.

13 Enhver, der driver Apotek, skal aarlig inden 15. P'ebruar paa et af Inden
rigsministeren godkendt Skema tii Sundhedsstyrelsen indsende en pua Tro og Love 
affattet Opgiirelíe af Apotekels indtægter og Udgifter i del forlobne Kuienderaar 
i dei Omfang, hvori disse kommer i Betragtning i Henhold til Bestemmelserne om 
Apotekerafgift og Tilskud fra Apotekerfonden, Ved Ændring i Apolekets Ledelse 
i Aarets Lob skal Opgorelse for den forlobne Del uf Aurel inden 6 Uger efter Fra- 
trasdelsen indsendes til Sundhedsstyrelsen. Forpligtelsens Efterlevelse kan fremtvin
ges af Sundhedsstyrelsen ved Dagboder paa 2— 10 Kr. Boderne tilfalder Apoteker
fonden.

Enhver, der driver Apotek, skal give Indenrigsministeren og Sundhedsslyrel en 
de Oplysninger om Apoteket og dets Forhold, som del har Betydning for dem al 
kende.

14 Enhver, der driver Aipotek, saml Apolekets Personale skal hemmeligholde, 
hvad de erfarer clSer formoder om den Sygdom, for hvilken et Lægemiddel er fore
skrevet. undtagen Í Tilfælde, hvor Vidnepligl folger af den almindelige Lov giv - 
ning.

15 Om Strafskyld og Erstatningsansvar for begaaede Fejl gælder de aiminde- 
lige Regler; overfor Sundhedsmyndighederne har Apoleker og Medhjælper hver 
især Ansvar for det faglige Arbejde, aom enten er udfiiri af vedkommende selv el
ler horer under hans Tilsyn.

Med Hensyn lil Filialapoleker gælder del, al Moderapolekels E jer er ansvarlig 
for Vareforraadels forsvarlige [Beskaffenhed og de fornodne Redskabers og lnven- 
lariesagers Tilstedeværelse; derimod er den ansatte Medhjælper i samme Udstræk
ning som Medhjælpere i Almindelighed ansvarlig for Filiulapotekets Drift i andre 
Henseender.

KAP. 111. Medicinhandel.
16 Det er forbeholdt Apotekerne paa Færoerne al udbyde, forhandle eller ud

levere dels de Varer, for hvilke der er truffet Bestemmelse herom i de for Færoerne 
gældende lovmæssige Regler, dets de Varer, som lil enhver Tid er forbeholdt Apote
kerne i det iivrige Danmark, medmindre andel særligt er bestemt for Færoerne.

De Apotekerne forbeholdte Varer maa ikke til Videreforhandling sælges eller 
udlevere- til Personer, som ikke er ’berettigel lil al forhandle dem.

Hvor intet andet er fustsal, pælder de Regler, der af Indenrigsministeren gives for 
det (ivrige Danmark om IndTorsel af de Apolekerne forbeholdte Varer og disses 
Transport og Opbevaring hoa Fabrikant etler Handlende samt om l  die vering af 
Medicinprover lil Læger.

17 Ío r  saa vidt Lærlif;e for Færoerne gældende Bestemmelser ikke er <til Hinder 
herfor, har Apotekerne i Medfor af den dem meddelte Bevilling udover, hvad de er 
forpligtet lil al fiire eller fremskaffe, Ret til fra Apoteket ut forhandle alle Varer, 
der er forbeholdt Apolekerne, alt, hvad der kan bruges ved et Sygeleje, og alt, hvad 
der overhovedel kun Ijene som Lindrings- og Lægemiddel for Mennesker eller 
Dyr, endvidere Forbindsloffer. Desinfektionsmidler, kosmetiske Midler og lignende.

18 Rel for Apolekerne lil .Handel med andre end de i S 7 nævnle Varer kan 
kun erhverves og udoves i Henhold lil den til enhver Tid for Færoerne gældende 
Lovgivning.

19 Hospitaler. Sygehuse, Sanatorier, Sindssygehospitaler og lignende Anslaller, 
som drives af Slal eller Kommune, eiler som nyder saadant Statstilskud, al de efler
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Indenrigsministeren Skbn maa sidestilles med disse, har Ret lil at indrette Hospi
talsapotek. nnar de iagttager de Forskrifter, som Indenrigsministeren giver derfor. 
Naar intet andet særligt er beslemt, er de aí Indenrigsministeren for Hospilalsapolc- 
ker i del ovrige Danmark givne Forskrifter —  jfr . Bekendtgorelse of 11. September 
1932 gældende med de Ændringer, som fiilger af Reglerne i nærværende Anord
nings § 26. Under lagltagelse af de paagældende Forskrifter har de nævnte Anslaller 
Bel ti! ved en paa Hospitalet ansat, af Sundhedsstyrelsen godkendt fermaceulisk 
Kandidat al lude tilberede Lægemidler til de paa vedkommende Anstalt til Behand
ling liggende Patienter og tíl dennes Personale samt til Palienter paa og Personale 
ved andre under samme Institution horende eller indenfor samme Kobstad eller 
Sognekommune, -om Hospitalsapoteket, værende Atnluller af ovennævnte Art.

Hospitalsapoieker er ligestillet med Apoteker, hvad Vareindkiib og Konlrol med 
Medicinens Tilberedning angaar.

Ellers har et Hospital, offentligt eller privat Sygehus eiler Læges Klinik kun Bel 
til paa vedkommende Læges Ansvar at afveje, oplóse, fortynde eller fordele Læge
midler, idet Afvejning og Oplosning, der svarer lil en Afvejning, dog ikke maa 
ske for slærkl virkende Lægemidlers Vedkommende, og ingen Præparation eller 
Sammenblanding maa foretages. De i § 16, lsle Stykke, omhandlede Varer slcal 
indkiihes paa dansk Apolek eller fra Statens Seruminstitutter, Dog kan Hospitaler, 
der anvender de nævnle Varer i sliirre Mængde, erholde Indenrigsministerens Til
ladelse lil at tage dem fra andre Levsrandorer pau BeLingelse af, at Varerne er af 
samme Kvalilet som de, der skal leveres fru Apotekerne, og Hospitalet underkaster 
sig den Kontrol, der i -̂ao Henseende muutte findes fornoden, og belaler den derved 
foranledigede Udgift.

20 Læper. som Ikke i Medfiir af § 1, 3die Stykke, i Lov om Apolekenæsenel 
paa færoerne af 29. April 1913 har faaet Tilladelse til at distribuere, eventuell 
dispensere Medicin, maa ikke udlevere Medicin, derunder Medicinprover. og For- 
■bindstofrer. Del er kun lilladi Læger i Praksis al medlage og benytte Medicin, der 
er kííbl paa el dansk Apotek eller paa Slatens Seruminstitutter, samt Forbindslof* 
fer, for saa vidt saadant er nodvendigl for den øjeblikkelige BeJiandling af Patien
terne.

2X Tilberedninger efler Beceptformler, som uf Sundhedsstyrelsen efler indhenlet 
Udtalelse fra Furma'kopekommissionen i Kobenbavn anses íor velkendte og alminde
ligt 'brugte, samt Stoffer og Præparater, som findes optaget og beskrevet i de gæl 
dende eller ældre danske Farmakopeer, i almindeligt tilgængelige Beceptsamlinger. 
lægvidetisknbelige eller farmaceutiske Haandbiiger, eller som efter Sundhedsstyrel
sens Skiin efter forud indhenlet t dtalelse fra Farmaknpekommissionen i Hoved
sagen svarer lil disse, maa ikke bringes i Handelen som medicinske Specialiteter, 
jfr . § 28. Denne Beslemmelse gælder dog ikke for medicinske Specialiteter, som er 
bragt i Handelen, for tilsvarende Præparater optages i Farmakopeerne eller Becépt- 
samlingerne.

22 Paa ethvert Apolek skal de Forskrifter overholdes, der indeholdes i de gæl
dende Farmakopeer.

Ethvert Apotek skal stedse være forsynet med tilstrækkeligt Forraad af dc i Farma
kopeerne anforle Stoffer. Sundhedsstyrelsen kan dog, naar Forholdene særlig taler 
derfor, fritage et Apolek for at være forsynel mad enkelte af de dér anforle Stoffer.

Lægemidler, for hvis Fremstilling Farmakopeerne giver Forskrifter, deriblandt 
ogsaa skaitrne. knuste eller pulveriserede Droger, kan, saafreml de ikke tilberedes 
paa Apotekel selv, kun indkiibes paa Apotekernes Ansvar fra el andel dansk Apo
tek eller íra et dansk Laboratorium, der underkasler sig den i saa Henseende for
nodne Konlrol, for hvilken der betales en af Indenrigsministeren Í Forhold til 
Laboratoriet- Omsætning fastsul aarlig Afgift, der indgaar i Apotekerfonden, og 
som fastsættes saaledes, at kun de til Kontrollen medgaaede Udgifter dækkes, men 
som dog ;kke inaa være under 50 Kr, Kontrollen udfore? af de farmaceutiske Visi-
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tatorer. Saafremt ei Laboratorium ikke overholder Kontrolbestemmelserne, kan in
denrigsministeren forbyde Laiboraloriet Fremstillingen af de paagældende Varer.

Hvor inlet andet særligt er bestemt, gælder i de i nærværende Paragraf omhand
lede Henseender de for det ovrige Dunmnrk fastsalte Kegler,

23 Hvor intet andet særligt er bestemt, gælder de af Sundhedsstyrelsen for del 
ovrige Danmark fastsatte Regler om, hvilke Lægemidler Apotekerne kun maa ud
levere efter Rekvisition ved en af en her i Landet autoriseret Læge, Dyrlæge eller 
Tandlæge udstedt RetepL, og de af Sundhedsstyrelsen givne Forskrifter for Re
cepters Affattelse m. v. saml Sundhedsstyrelsens Bestemmelser om, at et Lægemid
del kun maa udleveres under de af Sundhedsstyrelsen tilladte Benævnelser.

24 Ved Salg af Lægemidler gælder de for det ovrige Danmark i HenJiold til kon
gelige Resolutioner fastsatte Taksler og de dertil knyttede Regler, medmindre andet 
særligt er bestemt for Færoerne,

Ved Udlevering efler Recept maa der hverken tages hojere eller lavere Betaling, 
end Takstungivelserne lyder paa; dog kan Rabat ydes ti! distribuerende og dispen
serende Læger, Kommuner, Hæren og Flaaden, Sygehuse, anerkendte Sygekasser, 
og andre Institutioner og Virksomheder, naar der opnaas Enighed derom mellem 
de paagældende og vedkommende Apoteker; ligeledes kun Rabat ydes tit fattige. 
For deL ovrige Salgs Vedkommende maa Takstangivelserne ikke overskrides.

En paa Apoteket anvendt særlig Freinstillingsmaade berettiger ikke Apolekeren 
til at tage hojere Pris for et Lægemiddel end den, der vilde fremkomme ved Bereg
ning efter Taksternes Principper.

25 Enhver, der driver Apotek, er forpligtet til mod kontant Betaling at udlevere 
de Lægemidler, 'Som Apoteket skal være forsynet med, for de í § 23 omhandlede 
Lægemidlers Vedkommende dog kun, nuar de rekvireres ved Recept.

Indenrigsministeren kan efter at have indhentet en Idlalelse fra Sundhedsslyrel 
sen paaijyde den, der driver el Apotek, til de i § 19, 1ste Slykke, omhandlede Ho
spitaler m. i Apotekets Opland at levere de Apotekerne forbeholdte Varer, saa
ledes at de betales efter særlige Mediciniakster, der i Henhold lil §. 21, 1ste Slykke, 
fastsættes bl. a. under Hensyn lil Leverancens Storrelse,

Naar en Læge har givet en Recept Paalegning orn, at de derpaa unforte Læge
midler, derunder Fonbindstoffer, tiltrænges uopholdelig, samt angivet, for hvis Reg
ning Leveringen menes al skeT er Apotekeren forpligtet til, eventuelt mod Tilbage
holdelse af Recepten, at udlevere Lægemidlerne hurtigst muligt, selv om der ikke 
medfoiger Betaling eller ikke stilles Sikkerhed henfor.

26 Apoteker og Filialapoteker, de i § 19 nævnte Hospitalsapoteker m. v., der 
indkober Varer udenfor dansk Apotek, og de i Lov am Apotekervæsenel paa Fær
oerne af 29. April 1913 § 1, lsle og 2det Stykke, omhandlede Haandkobsudsulg. 
samt Medicinibeholdningerne hos de i •summe Lovs § I, ádie Stykke, omhandlede 
Læger skal underkastes Eftersyn mitidsl een Cang aariig.

Eftersynet foretages af vedkommende Embedslæge. I Eftersynet af Apoteker og 
Filíalapottikcr deltager mindst hvert 3die Aar en af Indenrigsministeren udpeget 
farmaceutisk Visilator, som i det Omfang, Forholdene anaalle krave, samtidig 
deltager i de ovrige ovenanfórte Eftersyn. For Visilators Eftersyn gælder de for 
del ovrige Danmark fastsatte Beglcr. For Embedslægens Eftersyn fastsætter Sund
hedsstyrelsen særlige Hegler. Eftersynet er berettiget til at udlage Prover af Va
rer og indsende dem ti) Undersogelse i de farmaceutiske Visilatorers Laboratorium 
i Kíibenhavn.

De ved Eftersynene paaviste Mangler sku! uopholdelig rettes. Tvistigheder med 
Hensyn hertil eller ovenhovedel med Hensyn ti! Eftersynene kan indbringes for 
Sundhedsstyrelsen.

For hvert Eftersyn af et Apotek betales 100 Kr., af et Fíliulapotek 25 Kr. og af 
el Haandkcibsudsalg 2 Kr.

27 Hvor intet andet særligt er bestemt, gælder de Fonbud, som af Indenrigsmini
steren efler Forhandling med Sundhedsstyrel-en udstedes for del ovrige Danmnrk
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mod Indforsel og Salg af Lægemidler, hvis Sammensætning ikke er angivet, og af 
Sera, Vacciner og Bakterieprodukler til medietryk Brug. hvis Sammensætning og 
profylaktiske eller terapeutiske Værdi ikke lader sig kontrollere, samt af saadanne 
Originalpræpnruler. der ikke omfalles af Bestemmelserne i § 28, eller hvis Pris 
staar i el urimeligt Forhold til. hvad .'amme Præparat under et andet Navn koster.

28 Medicinske Specialiteter er undergivet Kontrol saavel med Hensyn til dere 
Indhold og Sammensætning som med Hensyn til Navn, Pri> og den Maade, paa 
hvilken Forhandling finder Sted. Sundhedsstyrelsen er berettiget til af Specialitetens 
Fremstiller eiler Importor al kræve meddelt de for Kontrollen nodvendige Oplys
ninger.

Ved medicinske Specialiteter forstaas i denne Anordning Sloffer eller Præparater, 
hvis Salg og Udlevering er Apotekerne forbeholdt, og som fulholdes som Læge
midler i Fabrikantens for Fonbrugcren bestemte og ved Form og Indholdsmængde 
karukleriserede Pakning.

Pakningen skal være forsynet med Fremstillerens Firmanavn og Adresse -  ved 
udenlandske Specialiteter lillige med Importorens Novn og Adrest« og en An
givelse of de virksomme Indholdsstoffers Navn og Mængde. Specialitetens Navn maa 
ikke antyde dens Virkning eller Anvendelse som Lægemiddel.

Kontrollen udoves af Sundhedsstyrelsen efler nærmere af indenrigsministeren 
faMsatle Regler, bl. a, med Hensyn til Arten op Omfanget af de Undersiigelser og 
Prtiver, der i den Anledning kon finde Sted. Til Dækning af Ldgiflerne ved Kon
trollen betoler den paagældende Fobrikonl eller Importor el af Indenrigsministeren 
fastsat Gebyr. Gebyrerne indgaar i Apotekerfonden, med hvilken Sundhedsstyrelsen 
uorligt afregner. Apotekerfonden afholder L dgiflerne ved Kontrollen.

Sundhedsstyrelsen kan forbyde eller træffe indskrænkende Beslemmel-er om Ind
forse], Salg og Udlevering aí de i nærværende Paragraf omhundlede Lægemidler:

1) naar Specialitetens Sammensætning og Lægemidlet iovrigt ikke svarer lil, hvad 
der findes angivel paa den Elikette, Indpakning, Omslag, Fcrlgeseddel o. I., 
hvormed del udleveres,

2) naar Specialitetens Sammensætning ikke er konstunl, eller Indholdsstofferne 
mangler den efter Sundhedsstyrelsens Skon fornodne Renhed og Kvalitet,

3) naar den for Specialiteten forlangte Pris ikke slaar i rimeligt Forhold lil Ind
holdsstoffernes Pris eller de med Fremstillingen forbundne Omkostninger.

I) naar Specialiteten efter Sundhedsstyrelsens Skon ikke kan antages al være i 
Besiddelse aí den Virkning, for hvilken den anbefales, eller Specialitetens An
vendelse vil kunne medfðre Fare af sundhedsmæssig ArU 

5) naar de af Sundhedsstyrelsen begærede, lil Specialitetens l ndersogelse nod
vendige Oplysninger ikke tilvejebringes, og del paabudle Gebyr for Under- 
sogelsen ikke erlægges.

Sundhedsstyrelsen, del ved denne ansatte Personale og den antagne Medhjælp skal 
behundle alle de i Anledning af Sporgsmaalel om Konlrollens I dovelse modtagne 
Oplysninger som Emrbedahemmeligheder.

De af Sundhedsstyrelsen for det íívrige Danmark paa delle Omraade udstedle 
Forbud m. v. gælder ogsaa for Færoerne.

29 Det cr forbudi ved Bekendlgorelse, Skiltning, Udsendelse af Beskrivelser eller 
paa anden Maade direkte elller indirekle ol reklamere for Varer som lægende, desinfi
cerende eller i ovrigt forebyggende eller virksomme mod Sygdonn, for saa vidt saa
dant ikke sker udelukkende overfor Læger, Tandlæger, Dyrlæger eller Apolekere.

De Foibud, som Sundhedsstyrelsen for del civrige Danmark udsleder imod, at 
der \ed Bekendlgorelse, Skiltning, Udsendelse af Beskrivelser eller paa anden Maade 
reklameres for Lægemidler, derunder indbefaltet Forbindstoffer, for Randager, elek- 
Iriske Bæller, Helbredelsesapparaler mod Tunghorighed, Synsforslyrrelser og lig
nende, samt íor Præparaler lil Desinfektion af Personer, Værelser eller Effekter, 
gælder ogsan for Færiierne,
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Al Reklamering for dc af Sundhedsstyrelsen forbudte medirin-ske Specialileler 
saml for Detailsalg fra Udlandet af nogen af de i 2del Stykke omhandlede Varer 
er forbudt.

Del paahviler Sundhedsstyrelsen at fore Kontrol med OverholdeLen af Bestem
melserne i nærværende Paragraf.

KAP. IV. Apotvkvrbevillingers Ophór.
30 Apotekerbevillinger tbortfalder, naar Indehaveren faar anden Apotekerbevilling 

eller ikke mere opfylder de i Lov om Apolekervæsenet paa Færoerne af 29. April 
1913 g 2, 2det Stykke, fastsatte Betingelser. Ved Forfljllelse eller Fratræden er 
Apotekeren berettiget og forpligtet lil at drive Apotekel. indlil den nye Bevillings
haver overtager Driften, jfr . § !. dog aldrig lamgere end i 2 Aar.

31 Enhver Apotekerbevilling, der er .meddelt efter Ikrafttrædelsen af denne An 
ordning, borlfalder senest med Udgangen af den Maaned. hvori Indehaveren fylder 
70 Aar, jír . dog § 18.

32 Naar eit en Apoteker i Henhold li) § 7 meddelt Tilladelse lil at lade sil Apolek 
forestaa af en Bestyrer udliíber, bortfolder Bevillingen, dersom Apotekeren ikke er 
i Stand lil paa ny vedvarende al lede Driflen af sit Apotek.

33 \aar en Apoleker afgaar ved Doden, gælder der med Hensyn til Boels Ret og 
Forpligtelse lil al fortsætte Driflen folgende Regler:
a) Vedgaus Arv og Gæld, er Boet berelligel og forpliglet til ved en ansvarlig Best)rer. 

hvis Ansættelse. Lonningsv ilkaar m, v. godkendes af Sundhedsstyrelsen, at Forl- 
sætte Apotekets Drift i 6 Maaneder efter Apotekerens Dod og, saafremt Apote
ket ikke nedlægges, endvidere, indlil den nye Apoteker er tiltraadt.

b) Fragaas Arv og Gæld, eller tages Boet under Konkurabehandling, træffer In
denrigsministeren de fornodne Bestemmelser om Apotekets Drift. jfr . § 10.

34 Mau del anlages, al en Apotekers eller Medhjælpers IdoveUe af hans Kalds- 
virksomhed er farlig for hans Medmenne'ker enlen pau Grund af legemlige Mang
ler eller varig eller med Mellemrum indtrædende mangelfuld Sjælstilstand, hvad en
ten denne skyldes Sygdom eller Misbrug af Alkohol, Morfin, Kokain og deslige, 
eller paa Grund af udvist grov Uduelighed, afgiver Sundhedsstyrelsen, saafremt 
Apolekeren ikke opgiver sin Bevilling, til Indenrigsministeren indstilling om, al den 
paagældende, saafremt han er Apoleker. frakendes Relten lil al drive Apotek eller 
lil al tilberede Lægemidler eller til overhovedet al fungere paa noget Apolek her 
i Landet, og hvis han er Medhjælper, frakendes de to sidstnævnte Befojelser. For* 
inden Sundhedsstyrelsen afgiver sin Indstilling, skal Sagen forelægge- Retslæge- 
raadet. Endvidere skul der gives vedkommende Lejlighed til al erklære sig skrifllig 
eller, hvis han orisker det, mundtlig for Sundhedsstyrelsen i et i den Anledning 
afholdt Mode, Í hvilket ogsau Helslægeraadet deltager. Retslægeraadet afgiver allid 
skrifllíyr Erklæring i Sagen. Endvidere -kal paagældende opfordres til skriftlig 
eller i det nævnte Mode al erklære, om han finsker Sagen afgjort ved Dom 
eller underkaster sig Indenrigsministerens Afgorelse. Afgives saadan Erklæring 
ikke inden en Frisl af 11 Dage, vil Sagen være at indbringe for Domstolene.

Under den i nærværende Paragrafs 1ste Stykke ommeldte Sags Behandling i 
Sundhedsstyrelsen har den paagældende Ret lil overfor Styrelsen al oplræde ved 
eller i Forening med en af ham valgl Tillidsmand, ligesom han og Tillidsmanden 
paa hans Vegne har Ret lil al gore sig bekendt med samtlige Sagens Akter, saa
ledes som disse foreligger for Sundhedsstyrelsen.

I paatrængende Tilfælde, hvor den paagældende-, forisatte Virksomhed skiinnes al 
frembyde overhængende Fare, kan Amtslægen midlertidig fralage ham Hellen til 
at udove den. Amtslægen skal da straks gore Indberetning ti) Sundhedsstyrelsen, der. 
hvis den ikke ophæver Beslutningen, videresender Sagen til Indenrigsministerens en
delige Afgorelse,

Skal Sporgsnmnlet om endeligl at fralage en Apoteker eller Medhjælper Retten 
li! at udove Virksomhed afgores ved Dom, foranlediger Indenrigsministeren Retssag
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anlagt mod puagældende i den borgerlige Retsplejes Former. Dersom Rollen fra
kendes den paagældende, kan del ved Dommen bestemmes, al Anke ikke hur op- 
sællende Virkning. En Apotekerbevilling borlfalder dog ikke. for endelig Doms- 
afgorelse foreligger,

Dersotn Indenrigsministeren, forinden han lager Slilling lil, om Rctlen lil al 
udove Virksomhed bor soges fralaget en Apoleker eller Medhjælper, anser deL for 
nodvendigt, al denne underkustes Lægeundersogelse, evenluelt ved Indlæggelse paa 
el Sygehus eller el Sindssygehospilal, opfordrer han den paagældende til al under
kaste sig saadnn Undersogelse, Vægrer den paagaddende sig herved, íorelægger In
denrigsministeren Sporgsmaalet for den Hel, ved hvilken en evenluel Retssag vil 
være at anlægge, Relten afgcir Sporgsmaalel ved Kendelse, Saadan Afgiirclse kan 
ogsaa træffes af líelten. efler al Retssag er anlagt. Saafremt den paagældende und
lader al efterkomme en Kendelse, der gaar ham imod, fralager Indenrigsministeren 
ham Relten til al udove Virksomhed, og hvis Relssag er rejsl, borlfalder denne. 
Udgifterne ved Lægeundersagelsen ufhoídes af Statskassen.

Indenrigsministeren kan efter Ansogning meddele en Apoteker eller Medhjælper, 
hvem Retten lil at udove Virksomhed er fralaget. Tilladelse lil paa ny at udine 
saadan Gerning, saafremt de Fratagelsen begrundede Omstændigheder ikke længer 
findes at være lil Siede. Indenrigsministerens Nægtelse af at lage Ansogningen til 
Folge kan ikke indbringes for Domslolene, for der er forlobet el Aur efier den 
Afgiirclse, ved hvilken Retten endeligt blev paagældende frataget, eller efter en 
Dom, ved hvilken der nægledes ham Tilladelse lil pua ny at udove Virksomhed.

l ) Har en Apoteker ved strafbart Forhold vist  sig uskikkel til at udove Virk
somhed som Apoteker eller uværdig Lil den fornodne Tillid, kan Retlen til al drive 
Apolek eller lil al tilberede iLægemidler eller til overhovedel ut fungere paa noget 
Apolek her i Landet ved Dommen frakendes hatn íor bestandig eller íor en Tid 
af fra 1 lil 5 Aar. Tilsvarende gælder for en Medhjælper, for saa vidt angaar de
lo sidstnævnte Befojelser. Anke har ikke opsætlende Virkning, En Apotekerbevil
ling borlfalder dog ik ke ,  fór endelig Domstolsafgorelse foreligger. Slraffelovens § 79, 
Stk. I, finder tilsvarende Anvendelse. Er Retten fradomt for bestandig, kan Inden
rigsministeren, dog Lidligsl efter 5 Aars Forlob, meddele vedkommende Tilladelse 
til pau ny al at udove \ irksomhed, naar Omstændighederne taler derfor.

KAP. V. Apotekerfonden.-)

KAP. VI. Pensioner og UndtjrslóUelsvr.a )
39 Enhver Apoleker, hvis Bevilling ibortfalder i Henhold Lil Bestemmelserne i § 31, 

eller 'om maa opghe sin Bevilling paa Grund af en Sygdom, der gcir ham uskikkel 
lil at lede Apotekets Drift. jfr . herved § 32, er fra sin Fralræden fra Apolekets Drifl 
berelliget ti) en Pension fra Apotekerfonden paa 2.100 Kr. aarlig med Regulerings
tillæg efter de Regler, rier gælder for Statens Tjenestemænd, De af Indenrigsmini
steren for Apolekere i det ovrige Danmark fastsatte Vilknar for vedvarende at oppe- 
■bære Pension gælder ogsaa for Færoerne.

Saafremi der oprettes en Institution for Pensionering af Apotekere, og dennes 
Vedlægter er studfæslel af Indenrigsministeren, kan der fru Apotekerfonden ydes et 
a jrlig t Bidrag til Institutionen. imod al dens Medlemmer frafalder Kra\el paa deti 
i nærværende Paragraf omhandlede Pension. Bidraget udgor 2.100 Kr. aariigt 
foruden Reguleringstillæg for hverl Medlem, der oppebærer Pension fra Institu
tionen.

40 Den, der bliver Enke efler en pensionsbereLliget eller pensioneret Apoteker, er

' )  Som OMiilret ê<! An. Nr. 1!) af 22. Jan. 1940.
-)  Jfr , LI. Nr. 63 nf 16. Dw. 1949 om Apnlelítírfoml o. a. fterósk Apul ekerf ond'.

) Jfr . A polrktrínndnis Skrivelse af 3, Jan , 1953 om en Særordning for Fieroiírne.
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berettiget til en Pension Fra Apotekerlonden paa 2.000 Kr. aarlig med Regulerings
tillæg efter de Regler, der gælder for Enker efler Statens Tjenestemænd,

Der ydes Bornepension eller Bornetillæg til Enkepension efler de Hegler, der 
gælder for Bíirn efter Slatens Tjeneslemænd.

For at oppebære de saaledes fastsatte Pensioner og Tillæg gælder tilsvarende Vil
kaar som for det ovrige Danmark.

Apotekerne er forpligtet lil pna Forlangende at give Oplysning om deres ægte
skabelige Stilling, om Hustrus og Biirns Alder m. v.

41 Enhver, der driver Apotek, er forpligtet til for hver paa Apoteket ansal Med
hjælper at yde Bidrag til den af Indenrigsministeren godkendte Institution »Farma
ceuternes Pensionskasse«. Om Bidragets Storrelse samt Paalæg af Strafrenter gæl
der de af Ministeren for det ovrige Danmark trufne Beslemmelser.

Saa længe den i Pensiwnsinstitulionens Vedtægt hjemlede Normalpension ikke 
udgðr for Apotekcrmedhjælpere og dermed ligestillede samt Jor disses Enker hen
holdsvis 2.000 Kr. og l.'lOO Kr. aarlig med Reguleringstillæg efter de Regler, der 
gælder for Statens Tjeneslemænd eller Enker efter saadunne, ydes der af Apoteker
fonden et Tilskud ti4 saadanne Pensioner, saaledes al de naar de anforte Belob. 
Saafremt en Medhjælper eller Enke, som oppebærer Pension fra Pensionsinsliluli- 
onen, dokumenterer al være sikrel el yderligere aarligt Belob ved Livrente eller 
paa anden af Indenrigsministeren godkendt Maade, ydes der endvidere den paa
gældende af Apotekerfonden et Tilskud af samme Storrelse, dog ikke mere end 
henholdsvis 300 Kr. og 200 Kr, Naar den i Pensionsinsiitulionens Vedtægl hjem
lede Normalpension overstiger de anfórle Belob 2.000 K r. og l.'IOO Kr. aarlig med 
Reguleringstillæg, nedsættes de anforte Tilskudsbelob med det overstigende Belob.

Saafremt en Apoteksroedhjælper, som kunde have indmeldt sig i Pensionsinsli- 
lutionen ved dennes Stiftelse, men ikke har gjort detle, dokumenterer, at der er 
sikret ham et aarligt Belob ved Livrente eller paa anden af Indenrigsministeren 
godkendt Maade, kan Indenrigsministeren af Apotekerfonden yde ham en Under- 
slotlelse med samme Belob —  dog ikke mere end 900 Kr. aarlig, naar han efter 
Institutionens Vedtægl vilde faa Pension fra denne, hvis han havde været Medlem.

KAP. V II. Straffebestemmelser.
42 For urigtig Opgivelse af Indtægt. Udgift eller undre Oplysninger, der er 

krævet til FastsælleUe af Afgift til Apotekerfonden eller lil Opnaaelse af Tilskud 
íra denne, kan der ikendes Biide paa indtil det lidobbelle af den deraf folgende 
Fordel, hvilken Bode tilfalder Apotekerfonden. Bode ifolge denne Bestemmelse kan 
ikke beregnes for længere Tidsrum end 10 Aur, og den ikendes af Indenrigsmini
steren. medmindre denne eller den skyldige onsker Sagen indbragt for Retten.

lovrigl straffes Overtrædelse af denne Anordning eller de i Henhold lil denne 
udfærdigede Beslemmelser, for saa vidt den ih rige Lovgivning ikke medforer stren 
gere Straf, med Boder, der tilfalder Apotekerfonden. Sagerne kan kun med Sund' 
hcdsstyrelsens íor hvert enkelt Tilfælde indhentede Samtykke sluttes uden Dom.

Paatalemyndigheden skal sende Sundhedsstyrelsen Meddelelse om alle Sager ved- 
rórende Overtrædelse af denne Anordning eller de i Medfor af samme givne Be- 
ílemmelser. Meddelelse skal ogsaa sendea. naar de borgerlige Retligheder frakende^ 
en Apoteker eller Medhjælper, eller hvis en íaadan ved Dom frakendes Retten lil Jt 
udiive Virksomhed.

Nanr en Apoteker eller Medhjælper midlertidig eller endelig íorlaber Ret
ten tii al udove Virksomhed, udsteder Sundhedsstyrelsen offentlig Bekendtgorelse 
derom, ligesom den —  naar den finder Anledning derlil kan lade Domme, af
sagte i Henhold til denne Paragraf, offenliiggore.

43 Saafremt en Pernson, der har mislet Retten til at lilberede Lægemidler eller 
til al fungere paa et Apotek, vedblivende udover suadan Virksomhed, straffes han 
med Bode eller Hæfte i indlil 3 Maaneder.
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KAI’ . V III. A jx)tcki ‘ruf gi ft og Tilskud a f ApotckurjondenJ )

KAP. IX. Ikrafttrædelse m. i ,
48 Indtil 31. Decerríber 19-12 kan der meddeles farmaceutiske Kandidater indti! 

deres fyldle 55 Aar Bevilling til at drive Apotek, hvilken Aldersgrænse derefter 
nedsættes med l Aar liverl 3die Aar, indtil den i § 2 Ta-Isatte Aldersgrænse af 50 
Aar er naaet.

Apotekerbevillinger, *otn maatte blive meddelt íor 31. December 1912, saavel 
som Bevillinger, der er udfærdiget for 31. December 1932 med Forbehold om, al 
Indehaveren er underkastet de lil enhver Tid om Apoteker og deres Indehavere 
gældende Lovbestemmelser, bortfalder íorsi med l dgangen aí den Maaned, hvori 
Indehaveren fylder 75 Aar, hvilken Aldersgrænse derefter ned æltes med 1 Aar 
hvert 3die Aar, indlil den i § 31 fastsallc Aldersgrænse af 70 Aar er naaet.

Enhver Indehaver af Bevilling til at drive Apotek har Bel til al opgive Bevillingen, 
naar han er fyldt 70 Aar, med Bet til Pension efler Bcglerne i § 39.

49 Enhver nf Sundhedsslyrelsen i Henhold li! nærværende Anordning truffen 
Afgorelse kan indankes for Indenrigsministeren.

Denne Anordning I r æ d e r  i Kraft den 1. November 1937. De i § 1-5, 2del Stykke, 
indeholdte Afgiftsbestemmelser t r æ d e r  dog forsi i Kraft 1. Juni 1938, faoledes at 
disse Bestemmelser anvendes fcirsle Gung ved Beregningen af den Afgifl, der 
vil være at belale i December Termin 1938.

Fra Anordningens Ikrafttræden ophæves Bekendtgorelse Nr. 61-8 af 13. Decem
ber 1918 om Apotekervæsenel m. paa Færoerne og Bekendtgorelse \r, 18 af
11. Marls 1931 om Ændringer heri.

1. Nov. REGLEMENT íor Forvaltningen af KLAKSVIG HAVN.
(Af lignende Indhold som Reglement for Forvaltningen uf Thorshavn Havn uf

21. Julr 1930).

15. ISov. — Skaði í grindadnnsi. (Loglingssamtykl).
E ítir grindareglugerSini kann endurgjald veitasl fyri matmskaða og skaða upp a 

reiffskaj) »i Anledning af Grindefangslen«. Nevndin rná hnlda, al endurgjald ikki 
kann veitast í ti fyriliggjundi lílfellinum, sum follur uLlunfyri reglurnnr í grindaregl- 
ugerðini, Samtykt ikki at veita endurgjald.

16. Nov. Oyðan av ravni og kráku. (LogtingssainlykO.
Af Amtsfonden vil der fremtidig gennem vedkommende Sysselmand kunne beta

les i Præmie for l  dryddelse af Bavne og Krager 1 Kr. for Bavnenæb og 30 Øre for 
Kragenæb.

12. Jan. 1938. —  Bek. om OBDENSBEGLEMENT íor KLAKSVIG HAVN.
Til Havnens Omraade henregnes Farvandel inden for en Linie mellem de saa- 

knldle »Øðuklettar« paa Vestsiden og den .saakaldte »Kluítin« paa Østsiden af 
Klaksvigbugten.

Grænsen er pau begge Sider af Fjorden markeret ved en hvid Varde.
Havnen danne.-, af en naturlig Bugt, der ved en íra Veslsidcn udgaaende Pier er 

delt i et Yderbassin og et Indenbassin.
For del under Havnen horende Omraade har Ministeriet under Dags Dalo i Hen

hold til Lov af 30. Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Be-temmelser 
for Benyllelsen af Havne m. m. sladfæslel fiilgende Reglement:

For Sejladsen inden íor Havnetts Omraade gælder de i den af Ministeriet for 
Handel, Industri og Siifarl under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse an- 
gaaeude »Særlige Begler for Sejlads i indre dansk Farvand« anforte Beslemmelser 
med folgende Tilfojelser:

*) N itrm tre  R egler ism A p o ltk erftftift er endnu ikke faslsat.
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Inden íor de nedennævnte 2 Omraader cr del efter Havneop-ynets nærmere Anvis
ning tilladt at oplægge Fartojer. uden at di se behover at a íghe de reglementerede 
Lys- og Lydsignaler:

L  I Inderbassine! inden for en Linie, udgaaende fra Sydhjórnet ai den kommu
nale Havneplads í Retning áO m Syd om de! sydvestlige Hjorne af Kobmand 
Kjolbro’s Anlægsbro i Morkenóre.

2, I Yderbassinet-, VesLside inden for et Omraade, begrænset af folgende Linier:
a. Mod Nord: Den ved »Ánna a Stongunum« paa Fjordens Vestside med 2 

gronne faste Fyr afmærkede Linie.
b. Mod Øst: En Linie parallel med Indsejlingsfyrlinien i en Afstand af 30 m 

Vest for denne.
c. Mod S )d : Æn Linie, udgaaende fra Nordhjórnet af den kommunale Havne

plads i Retning parallel med den yderste Strækning af Pieren.
For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for offentlige Arbejders Cirku

lære af 19. November 19dl omhandlede »Standardreglement for Overholdelse af Or
den m. v. i lved) danske Havne i Broer)c 1) med folgende Tilfójeiser og Æ ndrin
ger:

Til § 11. Stk. 6, fójes:
»■Det er dog tilladt Passagerskibe at benytle Sirene eller Dampflójle lil ved en 

lang og henholdsvis en, lo og tre korte Toner al avertere, at Afgang finder Sled 
om 1 Time, Vj Time eller er umiddelbart forestaaende.«

Til § 13 fojes som 2. Slk.:
i-Fiskevuskmng og Fiskerensning paa Havnens Kajer, Broer og ovrige Arealer 

maa kun finde Sted efter særlig Tilladelse fra Havneopsyiiel, og saavel Fisken som 
Affaldet skal efter Arbejdets Tilendebringelse uopholdelig fjernes af de paagæl
dende, og Pladsen omhyggelig spules.-

§ 55 affattes saaledes:
Inlel Fartoj maa forlade Havnen, forinden Berigligelse af de anordnede Havne

penge af Skib og Ladning saml af Pladsleje og ovrige Afgifter har fundet Sted.
Overtrædelse heraf saavel som urigtig Angivelse af Skib eller Ladning lil Skade 

for Havnekassen straffes med Bode efter § 56, hvorhos de takstmæssige Afgifter 
bliver al erlægge.

Delte Reglement træder i Kraft den 1. Marts 1938.
Fra ovennævnte Dato ophæve- S 1 og §§ 5— 15 i Justitsministeriets Bekendl"Srelse 

af 12. Januar 1910 om Havnereglement for Klaksvií med Æ ndrin?er af 2. Marti 
1917. 6. Maj 1921 og 18. Februar 1929.

15. Marls —  Bek, om Ændring i FORVALTNINGSREGLEMENT for VAAG 
HAVN. (Se Reglement af 19. Juni Í9 2 8 ).

Til § 1 fojes som nyt 1. Slk .:
I okonomisk og forvallningstnæasig Henseende omfaller Vaug Havn foruden del

i Havnens Ordensreglement nærmere betegnede Omraade lilli«e de ved A aags Ejde 
værende Baadeoptræk »undir Kleivini« og »Múlagjógv« med dertil híirende Trans
portanlæg.

Til § -5 fojes rom <1. Stk,:
I'orstanderskabet antager, li“elede> efler Indstilling fra Havneudvalget, en Op

synsmand ved Vaags Fjde. Denne, som underlægges Havnefogden. =kal fóre det 
daglige Tilsyn med de derværende Anlæg, udfore nódvendigt Reparations- og Ved
ligeholdelsesarbejde saml opkræve de for Ejdet forerkrevne Afaifter. og paa nær
mere faslsat Maade indbetale disse lil Opkræveren af Havnens ovrijre Afgifler,

§ 12, 1. Slk.. 2. Punktum, ændres saaledes:
Afgifterne indfores af Opkræverne i 4  autoriserede Protokoller, en for Afgifterne 

fra Vaags Ejde o. s. v.

' )  -Vilir Standardreí'lt-mcnlel, se Kcfjlementet íor Vaaj; Havn af 19. Juni 1933.
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15. Marts Bek. om VEDTÆ GT FOR VAAGS E j DE. Suderb.
A. Ordengbestemmelser.

1. Vangs Ejde henhorer under Vaag Havn, hvorfor del lil enhver Tid gældende 
Reglement for Ordens Overholdelse i Vang Havn ogsaa gælder for Ejdel.

2. Ad Korebnnen lil »Múlugjógv* maa der ikke transportere;, mere end 1.000 k" 
ad Gangen. Persontransport ad Korebanen er forbudt.
B. Takstbestemmelser.

3. Enhver Baad. som udgaar fra Vaags Ejde, skal. In ad enlen den gaar ud fra 
»Kleivin« eller »Múlagjógv«, med nedennævnte Undtagelser belale Afgift sualedes:

a. Baade. der gaar ud paa Fiskeri, betaler 10 Øre pr. 100 kg Raafisk.
b . Bnade, der gaar ud i andel Ærinde, betaler 150 Øre pr. Tur,
e. Fritagel for Afgifl er Baude, som lrans])orlerer syge, skiWbrudne og Lig samt 

Præsi, Læge og Jordemoder.
Endvidere er Buade, som transporterer Grind, fritaget for Afgift.

L Den ældre Vedlægl af d, Maj 1932 med Ændring af 29. November 1935 op 
hæves herved.

22, Murts REGLEMENT Nr. 119 FOR LANDBRUGSUDVALGENE, vable 
i Henihold Lil Lov for Færoerne ISr. 171 af 24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme,

Med Hensyn lil de i Lov for Færoerne iSr. 171 af 24., Maj 1937 om Jordbrugets 
Fremme omhandlede Foranstaltninger er Færoerne delt i 10 Distrikter, nemlig:

L  Fuglii, Svino og Viderejde Sogne. 2. Kuno, Kulsb og Kluksvig Sogne. 3. Ejde. 
Funding og Andefjord Sogne, L Den ovrige Del af 0=tero Syssel. 5. Nordslromó 
Præslegæld. 6. Sydslromo Præslegæld. 7, Vaago Syssel, 8, Sando Syssel. 9. Sudero 
nordre Præstegæld. 10. Sudero sondre Præslegæld.

1 For hvert Distrikt vælges af Lagtinget et Landbrugsudvalg bestaaende af 3 
Medlemmer. Ft»r hvert Medlem vælges samtidig en Suppleant.

Landbrugsudvalgene staar direkte under Landbrugsraadet og yder dette Bistand 
ved Behandling af de Sager, der forelægges disse af Landbrugsraadet. Hverl Ud
valg vælger sin Formand.

Over Udvalgets Forhandlinger fiirer Formanden Protokol, der anskaffes for Amts* 
reparliliotisfondens Regning og autoriseres af Landbrugsruadets Formand. Proto
kollen o]»bevares hos Udvalgets Formand. Formanden drugcr desuden Omsorg for, 
al Udvalgets Arkivsager opbevares forsvarligt,

Udvalgene holder Mode i Marts Maaned lil Behandling af indkomne Andragender 
saml til Afgivelse af eventuelle Indberetninger til Landbrugsruadet og ellers hver
2. Mnaned, for saa vidt Sager foreligger, eller naar Landbrugsraadel maatte kræve 
Miide afholdt.

Enhver Lagtingsvælger, der ikke er over 60 Aar gammel, er forpligtet til al mod
tage Hvervet, men kan i saa Fald begære sig fritaget for ethvert andet borgerligt 
Ombnd, saalænge han er Medlem af Raadet.

2 Landbrugsudvalgenes Medlemmer er udelukket fra al deltage i Sagerc Behand
ling, naar de er interesserede i Sagen, for nær beslægtede eller besvogrede, jfr . 
Reglerne om Dommeres Inhabilitet.

3 Til Vedtagelse af el Forslag kræves, at mindst 2 Stemmer afgives derfor, og 
al Formanden eller dennes Suppleant har deltaget i Forhandlingerne. Enhver Ved
tagelse skal va*re ledsaget af Begrundelse. Suppleanten tiltræder, naar el Medlem 
er udelukket ifiilge Bestemmelsen i Reglementets § 2 eller forhindret i at mode.

4 Landbrugsudvalgets Formand fremskaffer manglende Oplysninger i indkomne 
Andragender sumt afgiver Erklæring i Sager, der tilstilles Udvalget af Landbrugs
raadel, naar det ikke udtrykkelig forlange*. at Sagen skal forelægges det samlede 
Udvalg,

5 Landbrugsudvalgets Medlemmer er forpligleL til al yde Vejledning lil alle. der 
stiger Udvalgels Bistand.

41 641



1938 22. Murla

6 Ved Moder opptíbærer Udvalgels Medlemmer i Dagpenge I K r.,1) saml Rejse
udgifter efler Regning. Desuden kan der tillægges Udvalgels Formand el passende 
Konlonholdsvederlag, der fastsættes af Lagtingel eiler Landbrugsraadets Indstil
ling.

For saa vidt Udvalget onsker sagkyndig Bistund, kan Formanden indgive Begæ
ring herom lil Landbrugsraadet, der deretter stiller fornoden Sagkundskab til Rna- 
dighed i det Omfang, som Landbrugsraadet skonner paakrævet.

Dagpenge og Befordringsgodtgorelse udredes af Jordfonden i Sager, der rejses 
af Landbrugsraadet, i andre Sager af Parterne, saaledes at der af Udvalgets For
mand kan kræves stillet Depositum til Dækning af disse Udgifter, og saaledes al del 
ved Landbrugsudvalgets Afgorelse bestemmes, hvorledes Udgifterne skal fordeles 
mellem Parterne. Behandles paa et Mode flere Sager.lræffes Bestemmelsen om For
deling af Udgifterne mellem de forskellige Parter, eventuelt Jordfonden. Efler hvert 
Mode indsendes Afskrift af de trufne Afgorelser lil Landbrugsraadet tillige med 
Opgorelse over de Dagpenge og Befordringsudgifter, der efter de trufne Afgorel- 
ser skal udredes af Jordfonden.

Begæring om Anvisning af det af Lagtíngel faslsalle Konlorholdsvederiag indsen
des lil Landbrugsraadel.

7 Saasnart Landbrugsudvalgene træder i Virksomhed, skal de Inert for sit Di
strikt affalte en Opdyrkningsplan over den lil Opdyrkning egnede Jord. beregnet 
lil al dække det forventede Behov lil Opdyrkningsjord indenfor et passende Aare- 
maul.

Planen, der affattes for hver Bygd for sig efler Samraad med den Sagkyndige, 
som Landbrugsraadet stiller til Raadighed, indsendes lil Landbriigsraadet med Op
lysning om Ejendomsforholdene vedrorende de omhandlede Arealer.

'Vaar Landbrugsraadel har laget Stilling lil Sagen, skal Udvalgene være delle 
behjælpeligt med Hensyn til Forhandling om fornoden Afstaaelse rn. v. af Jord
arealer,

8 Landbrugsudvalgene forer paa Landbrugsraadels Vegne Tilsyn med, al de en 
Bruger uf Jord í offentligt E je  paahvilende Forpliglelser overholdes, og forer Til
syn med, at de Ejendomme, iivori der indestaar Laan fra Jordfonden, anvendes, 
vedligeholdes og drives som selvstændige Landbrug. Landbrugsudvalgene skal give 
Indberetning til Landbrugsraadet en Gang om Aaret i December Maaned over de 
respektive Brugs Tiisland og ovrige Forbold. Indberetningen sker paa dertil af 
Landbrugsraadet affattede Blanketter.

9 -Hver Gung Landbrugsudvalgene giver Tilladelse til Salg eller Udleje af Sten, 
Sand, Tang, Tórv og Kul fra Jord i offentligt E je, skal der straks ske Indberetning 
lil Landbrugsraadel. Landbrugsudvalgene vil have at paase, at det for Salg og 
Bortleje betingede Vederlag indbetales til Jordfonden eller, for saa vidt Landbrugs- 
raadels Samtykke foreligger, anvendes 'til Grundforbedring. Del skal herved være 
Landbrugsudvalgene paalagt at sorge for. at der ikke beroves de besiddelseslðse 
Indbyggere [saa Fotoerne den Adgung til Torveskær, som de hidtil hur haft.

10 Naar et Brugsforhold ophorer, foretager Landbrugsudvalget en Undersogelse 
af den paagældende Ejendom og sender derpaa Indberetning til Landbrugsraadet 
pau derlil af Landbrugsraadel affattede Blankeller. Indberetningen skal indeholde 
Indstilling om, hvem Bruget skal overdrage til og paa hvilke Vilkaar med Oplys
ninger om vedkommendes Kvalifikationer og ovrige Forhold.

Tor saa vidt Landbrugsudvalget skonner, at der ved Fæsleledighed kan være 
Anledning til al dele et Jordbrug, sender Udvalget samtidig med den i forsle Stykke 
omhandlede Indberetning Indstilling herom til Lanbrugsraadet.

11 Indstillinger ti! Landbrugsraadel om Brugs Taksalionsværdi ufgives af Land
brugsudvalget paa derlil af Landbrugsraadet affallede Blanketter.

12 De Laaneansbgnmger, der af Landbrugsraadel indkaldes gennem Landbrugs

! )  D er ydes nu ut Tillæg pun í  Kr.
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udvalgene, tilrettelægge- af Udvalgets Formand, efteihaanden som de indkommer, og 
behandles derefter paa Udvalgets Mode i Marts Maaned, hvorefter det samlede 
Udvalg gór Indstilling til Landbrugsraadet om, hvilke Ansogninger, der bor komme
i Betragtning og i hvilken Kækkefolge. Saavel Ansogninger om Laan som Land
brugsudvalgets Indstillinger sker paa særlige Blanketter, udfærdiget af Landbrugs- 
raadet. Ansogningerne med Indstilling skul være Landbrugsraadet i Hænde senest 
X. April.

13 I Sager angaaende Ansogninger om Byggelaan, skal Landbrugsudvalgene være 
Andragerne behjælpelig med Fremskaffelse af Tegninger, Beskrivelse og Overslag 
m. v., for saa vidt angaar Valget af hensigtsmæssige Bygningslyper, og vil Land* 
'brugsudvalgene til dette Brug fra Landbrugsraadel faa tilsendt ct Sæt Tegninger 
med Beskrivelse og Overslag over billige og praktiske Beboelses- og Driftsbygnin
ger.

14 I Sager angaaende Ansogninger om Laan til Jordkob, Jordforbedring samt 
Opdyrkning af raa Jord, skal Landbrugsudvalgene være Andra^erne behjælpelig 
med Fremskaffelse af fornodne Planer og Overslag m. v.

15 Landbrugsudvalgene behandler ved Modet i Marts Maaned indkomne Andra
gender om Tilskud fra Jordfonden, efter at disse er tilrettelagt af Formanden, Land
brugsudvalgene gor Ind- tilling om, hvem der skal komme i Betragtning og i hvil
ken Rækkefíilge. Landbrugsudvalgene har al paase. at de indkomne Ansogninger, der
kal være afgivel paa dertil af Landbrugsraadet affaltede Blanketter, foruden at 

være ledsaget af de i Lovens § 53 forlangte Bevisligheder, tillige er ledsaget af 
Plan os Rentabilitetsberegning, der nærmere godtgor Arbejdeis Hensiglmæssighed. 
Landbrugsudvalgene skal udtrykkelig henlede Andragernes Opmærksomhed paa, al 
del er en ufravigelig Betingelse for at faa Tilskud, al der foreligger Planer og Ren- 
labilitelsberegning for de Arbejder, hvortil Tilskud onskes, at Tilskud fortrinsvis 
ydes til Jordbrugere med samlede Brug, saasom Trðbrug, Husmandsbrug, Brug paa 
mindst 1 Helaarskofoder i udskiftet Bygd eller andre Brug, der kan sidestilles med 
disse, samt al Tilskud i de forste 5 Aar fortrins\is ydes til Opdyrkning af raa Jord 
saml Indhegning af Opdyrkningsjord.

Samtidig med at Landbrugsudvalgene afgiver Indstilling om Tilskud, indstiller 
Udvalgene paa særlig Blanket til Landbrugsraadet, hvem Udvalgene kan anbefale lil 
Præmiering for \eldrevne Brug. særlig nyltige Indretninger eller ypperlig Dyrk
ning. kun Personer, der har præsteret Ting betydeligt over del almindelige, bor ind
stilles.

22. Marts REGLEMENT Nr. 120 FOR LANDBRUGSRAADET, nedsul i Hen
hold til Lov *Sr. 17! af 2-1. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme.

KAP. I. Landbrugsraadels Forretningsgang.
1 Landbrugsraadet beslaar af 3 Medlemmer, hvoraf Ministeren for Landbrug og 

Fiskeri vælger el Medlem og en Suppleant og Lagtim/et to Medlemmer og to Supple
anter. Ministeren for Landbrug og Fiskeri udpeger Raadels Formand og Næstfor
mand.

Den af Staten1) anlagne Landbrugskonsulent har i Embeds Medfor Adgang til at 
deltage i Raadels Moder og Forhandlinger, dog uden Stemmeret, medmindre ban 
er valgt Medlem af Raadet.

Landbrugsraadet oprelter i Thorshavn et Kontor, ved hvilket der med Land
brugsministeriets Godkendel=e ansættes del fornodne Kontorpersonale,

Udgifterne hen ed afholdes af den færoske Jordfond.
2 Enhver Lagtings\adger, der ikke er over CO Aar gammel, er forpligtet til al

*) Nu af Landsstyret,
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modlage Hvervel, men kan i saa Palcl begære sig fritage!, [or ethvert andet borgerligt 
Ombud, saa længe han er Medlem uf Randel.

3 Hverl 3die Aor udgaar el Medlem og Nyvalg {eventuelt Genvalg) finder Sled. 
Del ufgiires ved Lodtrækning, i hvilken Rækkefolge Medlemmerne udgaar.

Landbrugsministeren beslemmer. naar Lodtrækning ska! íoregaa forste Gang.
4 Medlemmerne faar Rejseudgifter godtgjort efter Regning og Dugj>enge efter 

Tjenestemandslovens § 811. Udgifterne udredes af den færoske Jordfond.1)
5 I Lobet af April Maaned afholder Raadet Mode til Behandling af de fra Land

brugsudvalgene indkomne Andragender om Laan. Præmier og Tilskud, og ellers 
saa ofte, Formanden maatte finde det nodvendigt, eller naar 2 Medlemmer forlanger 
del til Behandling af bestemte Sager.

6 Til Vedtagelse af Forslag kræves, at mindst 2 Stemmer afgives derfor, og al 
Formanden eller Næstformanden har deltagel i Forhandlingerne. Medlemmerne er 
udelukkel fra at deltage i Sagers Behandling, naur de er inlere-serede i Sagen, 
for nær Leslæglede eller besvogrede, jfr . Reglerne om Dommeres Inhabilitet. Enhver 
af Landbrugsraadet truffen Afgorelse skal ledsages af Begrundelse.

7 Over Raadets Fonhandlinger Fores en af Landbrugsministeriet autoriseret Pro- 
lokol, tler anskaffes for Jordfondens Regning. Protokollen opbevares paa Raadets 
Kontor.

8 Raadet forer Tilsyn med Landbrugsudvalgenes Virksomhed, herunder at Ud
valgenes Udgifter holdes indenfor rimelige Grænser,

9 Til Planlæggelse af Opdyrkuingsarbejder. Cartnerier og Havebrug- Byggefore
tagender saml Syn og Vurderinger o. lign. antager Landbrugsraadet nódvendig sag
kyndig Bistand,

Landbrugsraadet afíatter instruks for de sagkyndiges Arbejde og fastsicller dis
ses Honorarer, herunder Rejrler for Rejseudgifler,

Udgifter til sagkyndig Bislund afholde-, af deri Tæro-ke Jordfond.

KAP, II. Jordjonden .
10 Landbrugsraadet bestyrer Færoernes Jordfond under Tilsyn af Ministeriet for 

Landbrug og Fiskeri efler de i Lov Nr. 171 uf 21, Maj 1937 om Jordbrugets Fremme 
og nairværende Reglement indeholdte Regler.

11 'De Jordfondsmidler, der ikke er udluunl efter Lovens Regler, skal være an* 
'bragl i Værdipapirer efler Reglerne for Anbringelse af umyndiges Midler eller i 
Færo Amts Sparekasse; dog kan der, saafremt Landbrugsraadet skonner del prak 
tisk. oprettes Bankkonto íor daglige Ind- og Udbetalinger.

12 Den færoske Jordfonds Obligalioner qg Værdipapirer skal ojfbevares sikkert 
og brandfrit.

Jordfondens Værdipapirer skal forsynes med Pua tegning om at lilhorc Jordfon* 
den og saavidt muligt noleres som tilhorende denne.

De. der har Adgang lil al disponere over Fondens Midler, skal tegne en af 
Finuiismíuisleriet godkeudl passende Kaulionsforsikring. Raadets Formund eller 
den, han bemyndiger, kan efter Landbrugsmodels nærmere Bestemmelse under
skrive for Fonden, naar det ikke drejer sig om Transport eller Kv iltering af Pante
breve og Kredilíoreningso'bligalioner, i hvilke Tilfælde del samme Raad skal under
skrive.

13 Inden Begjndelsen af Inert Finansaar udarbejdes der el Overslag over Fon
dens Indlægter os Udgiftér i Fmansuarel; der lilslilles Minisleriet for Landbrug og 
Fiskeri, Finunsminislcriet og Lagtingel hver el Eksemplar af Over-lagel.

Efler hvert Finansaars Udlób og senest ammen med Regnskabet, jfr . § I I .  ud
arbejdes der en Reretning for Fondens Virksomhed i det afvigte Finansaar; Mini
steriet for Landbrug og Fiskeri, Finansministeriet og Laglinget erlioldcr hver el 
Eksemplar af Beretningen.

<) J fr .  L. M. Skr. af 24. SeiU. 19 Í9.
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14 Over Fondens Midler fores fornodent Bogholderi; der aflægges Regnskub for 
hvert Finansaar; Regnska'bet afsluttes og afleveres til Revision inden Udgangen aí 
M aj. Samtidig indsendes en Ekstrakt af detle Begnskab til Landbrugsministeriet.

Fondens Hegnskaber revideres af lo Revisorer, hvoraf Ministeriet íor Landbrug 
og Fiskeri vælger den ene, Lagtinget den anden; deres Honorar fastsættes af Land
brugsministeriet og afholdes af den færfiskc Jordfond. Som Led i Revisionen afhol
der Revisorerne periodi-k uanmeldt Eftersyn af Tondens Kassebeholdning og Værdi
papirer.

Inden 1. September lilstilles der M in is le r ieL  for I andbrug og Fiskeri. Finansmini
steriet og Laglinget In er et Eksemplar af del aflugte Driftsregnskab og Slatu- med 
Revisorernes Bemærkninger,

Finansministeriet deciderer Fondens Hegnskaber.
15 For'hver Fæsleganrd og andet Jordbrug fíires en Konto over de Beliib, der ind- 

gaar i Jordfonden for Salg, Leje. Henter, Afdrag m. v, fra vedkommende Ejendom 
samt for Fæstegaarde> Vedkommende over de Ydelser, der tilflyder disse fra Jord
fonden.

KAP, III. Laan tij Jordjowlcn.
IC Til Marls Maaned indkalder Landbrugsraadel Ansiigninger om Laan til:

a) Oprettelse af mindre Jordbrug, herunder Gartnerier og Havebrug,
b) Jordforbedringer og Opdyrkning af ran Jord.
e) Opforelse af nye Bygninger m. v. paa Jord i offentligt Eje,
d) Opfiirelse af Avlsbygninger. Mfiddinger m. paa mindre Jordbrug,
e) Driftslaan til mindre Jordbrugere,
f) Laan til Kommuner til Indkiib af Jord.
g) Lnan til iVybyggerforeninger til Indkob af Jord.

Laanenes Slorrelse fastsættes af Landbrugsraadel i Overensstemmelse med Beg
lerne i Jordlovens § ló.

Ved Udfindelsen af en Ejendoms Laaneværdi vil der være al lage Hensyn til, 
livad Jord uf Beskaffenhed og Beliggenhed som del paagældende Jordstykke maa 
antages efter Egnens Priser at ville icosie i Hundel i ubebygget Stund, og tii Bygnin
gernes Værdi, Ved Ansæltelsen af Jordværdien maa folgende Forhold særlig tages
i Betragtning:

1. Madjordens eller Overgrundens naturlige Godhed og Beskaffenhed og Dybde.
2. Undergrundens Beskaffenhed og Vandforhold,
3. Hældningen mod Verdenshjørnerne og Hældningsgraden.
I. Den hiijere eller lavere Beliggenhed.

5. Jordstykkernes Form og Terrainforholdcne iiivrigl.
fi. Driflsmaaden og Afstand fru Huse og Veje.
7. Kulturtilstanden.

Den Foriigelse af Laanevætdien. der bevirkes af en Anskaffelse eller Forbedring, 
hvortil Laan ydes. kan ikke sættes hiijere end Bekostningen dened (heri eventuelt 
indbefaltet eget Arbejde,)

Ansøgningerne behandles efter folgende Regier:
1. SuasnarL Landbrugsraadel har modtaget Ansiigningerne. gen nem gaar Formun

den forelobig disse og undersoger, om de er ledsaget af de i Jordloven fore
skrevne Oplysninger og Atlesler. saml sijger eventuell gennem Landbrug.->ud\al
gene eller andre, der maatte have personlig Kendskab lil Ansogeren der
iblandt særlig Underskriverne paa Ansøgnings kemaet at frem kaffe de 
muligt manglende Oplysninger og Attester eller de yderligere Oplysninger, som 
han raaatle anse for nðdvendige.

2. Ansiigere, som har meldt sig del foregaaende Aar, men som hur fnuet Afslag, 
fordi de Hil Raudighed værende Midler ikke strakte til al imodekomme deres 
Andragende, kan paany suge. iDe Personer, der een Gang har erhvervet Jord
i Henhold til denne Lov eller Lov Nr. 191 af 15. Juli 1927 om Oprellel-e at
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mindre Jordbrug paa Færoerne, kan ‘ om líepel ikke koinme i Betragtning, 
medmindre det drejer sig om hensigtsmæssig Udvidel e af Jord (og) eller Byg
ninger.

3. Naar Landbrugsraadet har gennemgaael samtlige An^ógninger og truffet Be
stemmelse om, hvilke Ansógere der vil komme i Betragtning, jfr . herved Jord
lovens § 15, meddeler Landbrugsraadel hver enkelt Ansóger (og vedkommende 
Landbrugsudvalg) Underretning om Udfaldet for hans Vedkommende,

Andragender om Byggelaan.
17 Landbrugsraadet stiger fremskaffet et pa aende Antal Tegninger m. v, aí prak

tiske og billige Beboel ̂ eJiuse og iDriift bygninger, egnede til færoske Jordbrug af 
forskellig Stcirrelse, og ti'l^liller Landbrugsudvalgene et pa^ende Antal heraf lil 
Brug ved Vejledning af Andragere, tilligemed Blanketter til Bygíekonlrakter (Beskri
velse og Overenskomst).

18 Naar Byggekontrakt (Beskrivelse og Overenskomst) er afslullet og godkendt 
af Landbrugsraadel og den Sackyndige, beholder Landbrugsraadet den originale 
Konlrakt, medens Landbrugsudvalget og Haand\ærkerne paa Bysgepladsen faar 
hver en Kopi udleveret.

Landbrugsraadet sorger for gennem Landbrugsudvalget at faa tilsendl en Ekslrakt- 
Afskrift af Byggekonlraklen, indeholdende eventuel Fuldmagt eller Transport ved
rorende Byggelaanel, Der vil kun kunne modtages Anmeldel e af een Transport fra 
Luantageren til Haandv ærkerne, eventuelt tillige een Transport fra Laan tageren lil 
Leveranddren aí Bygningsmateriale,

19 Laan lil Opforel-e af Bygninger ydes til Ejendomme. hvis Laaneværdi om- 
fatlende Jord og Bygninger ikke oversli^er 15.000 Kr,

20 Landbrugsraadet ska! paase al der ved Ydelse af Laan paa prival jord  ting- 
læses en Serv hul paa Ejendommen om, at de Bygninger, hvortil Laan er ydet, ikke 
maa skilles fra Brugel uden ! andbrugsraadets Samtykke, saml ut Udstykning af 
den til Bruget hosende Jord form rigt kun maa ske efter Reglerne om l dstykning 
af Jord.

21 Forinden der ydes Laan til Opforelse aí Bygninger paa prival Ejendom, skal 
Landbrugsraadel forvisse sig om, ut den paagæidende Ejendom er egnel tit Land
brug, at der foreligger en godkendt Opdyrkningsplan, saml al der have.' Vejadgang 
og Adgang til Vand.

Andragender om Laan lil Indkob a f Jord , Jordforbedringer og Opdyrkning
a f raa Jord ,

22 Foruden de i Jordlovens § 12 foreskrevne Bevisligheder, skal der med Ansog
ningerne folge en Plan, der angiver Arealets Beliggenhed, samt hvorledes det læn
kes afvandet og opdjrkel, og hvor det drejer sig om Kiib af privat Jord, lillige et 
Eksemplar aí den indgaaede Kófoekonlrakt eller det fremkomne Tilbud.

23 Forinden Laanelilsagn meddeles, skal Landbrugsraadel forvisse sig om, al 
den paagældende Ejendom er egnet lil Landbrug, al Opdyrknings- og Afvandiii"?- 
planen er forsvarlig, al Ljendommen har Vejadgang og Adsang til A and, samt ul 
kohesummen, naar det drejer sig om Kob af Jord, ikke overstiger, hvad tilsva
rende Jord kan kobes for del paagældende Sled.

Andragender om Driftslaun.
24 Foruden de i Jordlovens §§ 12 og IS forlangte Oplysninger og Atte-ler, skal det 

ved Ydelsen af Driílslaan paases. al Anskaffelsen af det, hvortil Laanel sobres, er 
formaalstjenligl for vedkommende Brug, og al der, hvor del drejer sig om Anskaf
felse af Landbrugsredikaiber, haves fornodent Kendskab til Brugen af disse.

Afdragsliden Tor Driflslaan, der ydes Driftslaaneforeninger eller Enkeltmænd. 
faslsætles som Regel lil 1 Aar, naar del drejer sig om Laan til Indkob af Godning. 
Læggekartofler og Frti, og ellers t>! 5 Aar.
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25 Ønsker en Launlager at udbetale storre Afdrag i en enkelt Termin, skal delle 
tillades, naar Afdraget mindst udgor 50 Kr.

Andragender om Laan til Kommuner til Indkob aj Jord ,
26 An^gningerne maa bilægges fornoden KobekontraJtl, hvorhos del maa godl- 

giires, al Kiibesummen ikke overstiger, livad der svarer til Værdien af tilsvarende 
Jord del paagældende Sted.

Forinden der ydes en Kommune Laan, vil det være al paase, al Laglingets Appro
bation hertil foreligger.

Ved Kommuners Erhvervelse af Jord, der igen agtes afhændet, skal Landbrugs- 
raadet godkende Prisansætlelsen, ligesom Laglingets Samtykke til Afhændelsen \ il 
være al indhente.

27 Andragender skal deruden være ledsagel af Vejplan, Udstykningsplan og Af- 
vandingsplan samt med Oplysning om den pualænkte Anvendelse af Jorden.

Andragender om Laan til Nybyggerjoremnger.
28 For at en Nybyggerforening kan opnaa Laan skal Foreningen Vedtægter 

\ære godkendl uf Landbrugsraadet.
29 Andragender maa bilægges fornoden Kobekontraikl, hvorhos det maa godl- 

gores, al Kobesummen ikke overstiger, hvad der svarer lit Værdien af tilsvarende 
Jord del paagældende Sted.

30 Andragender skal deruden være ledsagel af Udstykningsplan, Afvandingsplan 
og Plan for Jordens Renytlelse saml Oplysning om Vejadgang og Adgang til Vand.

ÍMancnes Udbetaling.
31 Det er en ulmindelig Betingelse for Laanenes Lídheiating. at de til Ejendommen 

horende Bygninger med Inventar og Besætning, der holdes paa Stald, er forsikret 
mod Skade ved Brand, Slorm, Fjeldskred og lignende eiler Beglerne Í Jordlovens 
§ 30.

32 Saafremt der ikke ydes Forskud paa Byggelaanel, og delle altsna bliver al 
udbetale paa én Gang, bliver folgende Frenigangsmaade al iagttage:

1. Naar Landbrugsraadet ved Syn over den paagældende Ejendom har forvisset 
sig om, at Bygningerne er forsvarligt opfort i Overensslemmelse med den ap
proberede Plan, anviser Landbrugsraadet Byggelaanel lil Udbetaling, naar 
behorig PanLe>hligation er underskrevel og Kvillering fra Laanlageren og even
tuelt fra Hnandværkeren og Leverandoren af Bygningsmaterialer foreligger.

2. Belobet udbetales til Laanlageren eller deri Haandværker. eventuelt tillige Le- 
verandiir af Bygningsmateriale, der i Henhold til den pna Byggekontraklen an- 
fiirte Transport er bereltiget til at modlage Belobet.

Landbrugsraadel er berettiget til forlods uf Laanesumrnen at tilbageholde Beliib, 
som Laanlageren maatte være dette skyldig i Anledning af Parcellens Erhvervelse.

Forinden Udbetaling af Byggelaan finder Sted, vít del være at paase, at Panle- 
obligation er linglntst uden fietsatunærkning.

33 Saafremt der ydes Forskud paa Byggelaan, svarende til indtil 50 pCt. af 
Heslluanet, jfr . Jordlovens § '16, bliver folgende al iagttage:

1. Naar Landbrugsraadel ved Syn har forvissel sig om, at Bygningerne er under 
Tag og opfort i Overensslemmelse med den approberede Plan, saml al Bygnin
gerne er foreliibig hrandforsikrede, kan indtil 50 pCt. af Restllaanet udhelates 
som Forskud efter LandbrugsraadeLs nærmere Bestemmelse,

2. Forskud pau Laanet udbetales derefter af Landbrugsraadet efter de under § H2.
2. anforte Regler.

S. Restlaanet udbetales, naar Landbrugsraadet ved Synsforretning har forvisset 
sig om. ul Bygningerne er forsvarlig opfort i Overensslemmelse med de god
kendte Tegninger o" Overslag, samt at Bygningerne n>. v, er bebiir-ig brand-
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forsikrede og stormskadcforsikrede o. s. v. (Jordlodens § SO), og behorijí Ob
ligation foreligger underskrevet.

Forinden Udbetaling af Byggelaan lielt efler delvis finder Sted, vil del være at 
paase, al Punteu'bligation er tinglæst uden Retsanmærkning.

34 Forinden Udbetaling af Laan til Jordkob, Jordforbedring og Opdyrkning af 
ran Jord finder Sted, skal Landbrugsraadel paase. at de planlagte Arbejder er ud
fort, og dc iivrige for Laanels Ydelse stillede Betingelser er opfyldt.

Forskud paa Laan til Jordkob kan ydes uf Landbru^-raadet med indlil 75 pCt. 
af Jordværdien, naar der foreligger linglæsl Skode jma Jordlodden. Forinden Ud 
betaling finder Sled, vil det være at paasc, at Panteobligation er lingloi^l uden Reis
anmærkning.

KAP. IV. Om Tilskud lil Ojirnildsi’ aj nye Jordbrug. Opdyrkning m. i>.
35 Der kan ydes Tilskud lil:

a) Jordforbedring og Opdyrkning af raa Jord,.
b) Opforelse af Miiddinger og Ajlcbeholdere.
c) Indhegning af Jord.
d) Landboforeninger lil delvis Dækning af Transportudgifter for Gddning, her

under Kalk, og til Anskaffelse af Hedskaber.
e) Nybyggere,
f) Driflslnaneforeningers Adminislralionsudgifter.

For at komme i Beiraglning kræves foruden de i Jordlovens § 53 næinle Allesler 
og Bevisligheder folgende:
ad a) at der indgives skrifllig Ansogning paa dertil af Landbrugsraadel affoltede 

Blankelter. ledsaget af Plan og Overslag for del paagældende Arbejde med 
Oplysning om Vejadgang og Adgang til Vand. Tilskud kan som Hegel kun 
ydes med indtil '/;l af del udfiirte Arbejdes Værdi, 

ad b) at der indgives skrifllig Ansogning paa dertil af Landbrugsraadet affuttede 
Blankeller, ledsaget af Plun og Overslag med Oplysning om Indretning og 
Tiisland aT lilstedeværende Drifisbygninger sumt Brugets Stiirrelse. Tilskud
det kan udgiire indlil l/j af Værdien af det fuldfiirte Anlæg, 

ad c) at der indgives skriftlig Ansogning pau dertil af Landbrugsraadel affattede 
Blanketter, bilagt Plan og Overslag for Opdyrkning af den paagældende Lod, 
famt alle andre Oplysninger, der kan tjene til Dokumentation for, at Ind
hegningen kan anses íor hensigtssvarende, herunder særlig, at Indhegningen 
er Led i en planmæssig Udslykning til Opdyrkning. Endvidere kræves, al 
der lil paagætdende Jord er Vejadgang og Adgang til Vand. Tilskud ydes 
kun til 1. Gangs Indhegning, Tilskud kan ydes med indtil 1 j af Materialer 
nes Pris, naar der anvendes Hegn, og indlil 1’y af de santlede Omkostninger, 
naar der opfores Slengærde. 

ad d) at der indgites fkriíltig Ansiigning paa dertil af Landbrugsraadet af fattede 
Biankctler, og at der for Foreningen gælder Vedlægler. som kan godkendes 
af Landbrugsraadet. Tilskud kan ydes med indtil 1 ;i af Transporludgiflerne, 

ad e) at der indgives skrifllig Ansiigning paa dertil af Landbrugsraadet affattede 
Blanketler. og al der foreligger en af Landbrugsraadet godkendt Plan for 
den paagældende Nybygd. Saadanne Nybyggere. der er afskaaret fra Adgang 
til Liinurbejde, skal fortrinsvis komme i Betragtning. Tilskud kan ydes med 
indtil l ';i af Omkostningerne, dog hojsl 1000 Kr. lil en enkelt Nybygger, 

ad f) al der indgives skrifllig Ansiigning paa dertil af Landbrugsraadet affattede 
Blanketter, ;amt al der for Foreningen gælder Vedlægter, affaltede efter 
Reglerne i jordlovens § ')8. Tilskud kan ydes med indlil Halvdelen af Ad- 
ministralionsudgiflerne.

Tilskud ydes forlrinsvis til Jordbrugere med samlede Brug, saasom Trobrug. Hus
mandsbrug, Brug paa mindsl 1 Heluarskofoder i udskiftet Bygd eller andre Brug. 
der kan sidestilles hermed,
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Andragender <>m Tilskud lil Personer, der foruden den Jordlad, hvortil Tilskud 
»dges, tillige er i Besiddelse af Jord, der ikke er veldreven, kan som Hcuel ikke 
komme i Betraglning.

Tilskud udbelales forst, naar det paagældende Arbejde er fuldfort, synel og god
kendt. dog saaledes al dei undtagelsesvis kan ydes forskud lil Jordforbedring. 
Opdyrkning af raa Jord og Opforelse af Bygninger m, v.

Af de til Raaditrhed værende Midler skal der forlods am onde- et passende Be
lob til Præmiering íkf veldrevne Brug, særlig nyttige Indretninger eller ypperlig 
Dyrkning. Hestbelobet anvende- fortrinsvis i de forste 5 Aar lil Opdyrkning af ruu 
Jord og Indhegning af Opdyrkningsjord. Til Præmiering kan anvende-* indtil 1000 
Kr. om Aurel. dog hojst 100 Kr. til cn Enkeltperson,

KAP, V, Bestyrelse a f Jo rd  i offentlig E je samt Tilsyn med dc Ejendomme, hvortil
der tir ydet Luun af Jord  fonden.

3G Landbrugsraadet beslyrer:
1. De lil Stalens Fæslegods liíireride Ejendomme, derunder ogsaa den lil Forsíigs- 

\ irk'omlieden henlugle Jord og de Tjenesleejendormne, som er tillagt Tjeneste- 
mænd m. fl. »om en De! af deres Lon.

2. De Ejendomme, hvormed Præsteembederne paa Færoerne er benificerede.
3. De Ejendomme, der erhverves for Jordfondens Midler ( jfr . Jordlovens Kap. IV ),

37 Godsbeslyrelscn (herunder Færii Amt og Prov=lI) tilstiller inden 1. April 1938 
Landbrugsraadet en Fortegnelse over de til Fæstegod et paa Færiierne horende Ejen
domme med Inventariefortegnelse og Oplysning om den lil hvert Fæste horende 
Besætning.

Samtidig meddeles der paa jamme Maade Landbrugsraadet Fortegnelse over det 
benificerede Cods,

38 Snarest muligt efler 1. April 19 í8  skal Landbrugsraadel skaffe sig oplyst den 
driftsmæssige Tilstand af de i Jordlovens § 10 nævnte Brug, hvorefter der med Hen
syn lil Afhjælpning af eventuelt forefundne Mangler vil være al forholde efter Heg
lerne i Jordlovens §§ 22, 24 og 27,

39 Landbrugsraadet forcr Tilsyn med Foraigsgaarden i H ti j  vi g og den under 
denne horende Virksomhed. Plan for Virksomhedens Arbejde, herunder dc li! denne 
knyttede Bedrifter, skal forelægges Landbrugsraadet til Codkendelse, efler at Fóroya 
Búnaðarfelag har haft Lejlighed til at udtale sig.

40 Overdragelse af Jord i offentlig E je lii Selvejendom bor. naar det drejer sig 
om Landbrugsjord, i Almindelighed kun ske for mindre Ejendommes Vedkommende 
-saasom Trobrug paa indtil 2 ílelaarskofoder, og kun naar Landbrugsraadet skon- 
ner, at det offentlige ikke har Interesse i al forbeholde sig Ret til al raade over ved
kommende Jordlod.

Ved Afhændelse af Landbrugsjord til Selvejendom ska! Overdragclsesdokurneulet 
indeholde Bestemmelse om. at den paagældende Ejendom ikke senere, hverken hvad 
Jord eller Bygninger angaar, maa deles uden Landbrugsraadet; Samtykke, foruden at 
'Dokumenlel skul indeholde Bestemmelse om Forkobsrel efter Heglerne i Jordloven* 
§ 2Í1.

41 IVaar et Brugsforhold ophorer, tager Landbrugsraadet, efter at den i Jord
lovens § 12 nævnte L ndersíigelse har fundet Sted, Bestemmelse om, hvorledes der 
vil være at forholde med del paagældende Brug. Landbrugsraadet skal saavidt mu
ligt soge el Brug bevarel for den besiddende Slægt. Ved Overdragelse af benificeret 
Gods vil de nuværende Besiddere og Brugere være at anse som forlrinsberettigede 
efler Heglerne i Jordlovens § 18.

42 Landbrugsraadet drager Omsorg for, al den Fæsteafgift og anden Brugel paa- 
hvííende Afgift, der ikke er betalt til Forfaldstid, opkræves, og for saa vidl Betaling 
derefler ikke finder Sted, inddrives ved Udpantning eller ad anden retslig Vej.

43 Ved Fuslsæltelse af el Brugs Taksalionsværdi ska! der bl. a. ogsaa tages Hen
syn til. hvormeget det paagældende lírug kan give i Bruttoindtægt ved forsvarlig
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Drift, beregnet efler Indlæglen af saave! Jord, Besætning som Bygninger, jír .  iovrigt 
Jordlovens § 16. Ved Udfindelse af Driftsudgifterne vil Fæsteren- elter Brugerens 
egel Opgivende være at lægge til Grund med lilborlig Hensynlugen til, In ud der ellers 
kun skaffes oplyst om el tiFvurende Brugs normale Udgifter.

Hvor der mautte foreligge Sygdom, Misvækst eller ISaíurkalaslrofer o. lign., der 
midlertidig maatte ncd'ælle Brugerens Muligheder for Udnyttelse af Bruget, kun 
Landbrugsraadet for indtil 5 Aar ad Gangen nedsælle Fæste- eller Brugsafgiflen.

44 Ved Deling af del benificerede Gods saml eventuel Deling af nuværende Fæste
brug skal Landbrugsraadet have íor Øje, at de ved Deling fremkomne nye Brug 
saavidt muligt er af en saaden Storrelse. at Brugeren eller Besidderen kan ernære 
sig og sin Familie deraf.

45 Med Hensyn til Udskiftningen af de Arealer, der i Henhold til Jordlovens § 21 
skal udlægges li! Præsteboligerne, træffer Landbrugsraadet nærmere Aflale med 
Færo Amt og Provsli.

46 For saa vidl den, der lil Brug eller E je  har overlaget en Jordejendom i offent
lig L je, besidder mere udyrkel Jord, end vedkommende Bruger efter Bestemmel
serne i Jordlovens § 25 kun grund forbedre, kan hans Forpliglelser lil Grundfor
bedring hell eíier delvis ophore, ved at der træffes en Ordning, saaledes at pas
sende Arealer afslaas til andre, der ikke maalle være i Besiddelse af tilstrækkelig 
Opdyrkningsjord.

47 Ved Oprettelse af nye Brug paa udyrket Jord skal Landbrugsraadet lage Be
stemmelse om Brugerens Pligt til Opdyrkning a[ Arealet indenfor el nærmere fasl- 
-al Aaremaal.

48 Landbrugsraadel skal paase, at Brugere ikke lader opfore Bygninger paa Jord
i offentlig Eje, medmindre der foreligger Tilladelse dertil fra Landbrugsraudet,

49 Landbrugsraadet skal puase, at Ejere og Brugere af de i Jordloven omhand
lede Jordbrug efterkommer dere3 Forsikringspligt, jfr . Jordlovens § ÍO.

For ul faa konstalerel Værdien uf det, der skal forsikres, kan Landbrugsraadet 
foranstalte afholdt dc fornodne Syn.

50 Landbrugsraadet skal ved sin Repræsentation i den i Jordlovens § 30 omhand
lede gensidige Forsikringsforening varelage Jordfondens lnleresser i nævnle For
sikring.

KAP. V I. Erhvervelse a f Jord.
51 Den Jord, der erhverves for Jordfondens Regning efler Reglerne i Jordlovens 

Kapitel I\ , skal anvendes til offenllige Anlæg og lignende, Byggegrunde, Have
lodder, Oprettelse af mindre Jordbrug, Fiskelorringspladser, Lagerpladser og lig
nende.

52 I Forbindelse med Erhvervelse af Jord efter Jordlovens Kapitel IV skal Land
brugsraadel soge affaltet en samlet Opdyrkning-- og Udstykningsplan íor paagæl
dende Bygd, saaledes at det blandt andel fremgaar nf Planen, hvorledes de Arealer, 
der íinskes erhvervet for Jordfondens Regning, agtes anvendt.

13. April Lov Nr. 110 for Færiierne om Indskrænkning i Rellen til U D S T IK 
NING AF U D SKIFTET JORD.

I 1) Jord i udskiftede Bygder-) maa ikke udstykkes uden Landbrugsraadets T il
ladelse.

Tilladelse lil Udstykning kan navnlig meddele-, naar uimenokonomUke Forhold, 
Kommunens Bebyggelsesforhold eller lignende giir del onskeligt al kunne anvende 
den paagældende Lod hell eller delvis paa unden Maade end hidtil.

J ) Som ændret ved LI. Nr. 26 af 31, Marts 1949 § 9.
3) J fr .  Lov Nr. 117 af 27. Marls 1919.
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2 Med Hensyn lil Jord i ikke udskiflede Bygder har del sil Forblivende ved de 
hidtil gældende Regler.

3 Denne Lov træder straks í Kraft,

13. A|>ri! Lov Nr. 150 om Ændringer i Lov om RETTENS PLEJE.
2 Denne Lov, der ogsaa gælder for Færoerne, træder i Krafi den 1. Juli 1938. 
(Lov Nr. 151 af 13. April 1938 (om Vidnepligt i Pressesager) er ikke kundgjort 

eller tinglæst for Færoerne).

18. Maj Bek. \’r. 201 om Oprellelse af el HEALHEGISTER i Henhold lil § 57 
i Lov for Færoerne Nr. 17!- af 2 t. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme. (Som ændret 
ved LI. Nr. 20 af 31. Marls 1919 § 10).

I Henhokl til § 57, jfr . § 58, Slk. 5, i Lov for Færoerne Nr. 171 aí 21. Maj 1937 
om Jordbrugets Fremme faslsæller Justitsministeriet herved folpende:

Uskiidtdighcdsailøster.
1 Til at overlage Vurdering sammen med Sorenskriveren (Dommeren i Henhold 

lil Lovens § 57, Stk. 10, skal Sorenskriveren (Dommeren) i Regelen vælge 2 i 
Kommunen bosatte Mænd, Sorenskriveren (Dommeren t kan i Sledel for den ene 
of disse Mænd vælge en Landinspeklor. I sidstnævnte Tilfælde er det ikke nodven
digt, at Sorenskriveren (Dommeren) selv overværer Aasledsundersogelsen. H ior en 
Landinspeklor i Forvejen har medvirket ved den paagældendc Udstykning, Sammen
lægning eller lignende, kan Sorenskriveren ('Dommeren) lage en af hatn ved denne 
Lejlighed udstedt Uskadelighedsatlest for gyldig i saa Hen?eende, naar den lil- 
Irædes uf en af Sorenskriveren (Domineren) dertil valgt Mand.

Ved Vurderingen skal der lages el væsenlligl Hensyn lil Jordens Værdi, og her
under maa tages i Betragtning ikke blot sidste Kiíbesmn ved Salget af den paagæl
dende Ejendom, men ogsaa den siden da foregaaede almindelige Forskydning af Pri
serne i Handel og Vandel.

Udstedelse af Uskadelighedsatlest maa kun finde Sted. naar det drejer sig om 
el i Forhold ti) den saaledes fundne Værdi og til Ejendommens Areal ubelydeligl 
Jordstykke, Som Regel bor Attesten kun gives, naar det drejer sig om Jordstrimlers 
Afgivelse til Vejanlæg, Anlæg af Havne og lignende offentlige Anlæg, eller hvor 
det drejer sig om aldeles ubetydelige Grænseforskydninger mellem lo Naboejen
domme.

For Forretningen oppebærer Vurderingsmændene, for saa vidt de har deltaget i 
Aastedsforrelningen, 5 Kr. for hver halve Dag. Forretningen varer, beregnel lil 
]• Timer.

Vurderingsmændene har lillige om fornódenl krav paa Befordring.
Realrcgtsterel.
2 f Uealregislerel bar Inert Brugsnummer sit Blad. Bladene samles i Bind af pas

sende Sliirrdse. idet Bladene for hver Bygds Vedkommende anbringes i Nummer
orden. Brugsnumrene for de i Lovens § 10 ommeldte Ejendomme fastsættes af Land
brugsraadet.

Naar Adkomsldokuraenlel paa en saaledes erhvervet Ejendom tinglæses, faar Ejen
dommen el Blad i Realregisterei under del i Dokumentet anforte Brugsnummer,

Hvert Ejendomsblad har bversl paa forste Side en almindelig Oversigt, indehol
dende Bygdens Navn, vedkommende Ejendoms Betegnelse og dens Navn, hvor saa
dant findes. Inden- og Udengaardsbetegnelsc, Udstykninger og Areal. Paa Bladels 
forste Side folger derefter en Afdeling, hvori med Nummerorden anfores alle Ad
komster, ogsaa de, der er betingel alene af Kóbesummens Belaling, den adkotnst- 
berettigedes Navn, Adkomstens Art og Dalo for dens Udstedelse og Tinglæsning, 
Der sæltes særlig Plads lil Bemærkninger. Er Adkomsten betinget, anfores dette,
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ligesom der lillige aníores alle de Retshandlinger, der ophæver eller betinger Eje 
rens Ejendomsraaden, saasom Konkurs, Umyndiggorelse, Raandlæggetse o, 1.

Paa Ejendomsbladels anden Side aníores iiverst en Afdeling, In ori med Nuinmer- 
orden noteres alle Panterettigheder, derunder ogsaa Udlæg og Arrest, ved Angi
velse af Dokumenlels Karakter, Udsteder og den, lil hvem det er udstedt, Pante- 
sum, Rentefod, Prioritetsstilling, Tinglæsnings og Udslettelses Dato samt eventuelle 
Bemærkninger. ! denne Afdeling aníores tillige Fæstebreve og andre Brugs* og 
Lejerettigheder o, I. saml Overdragelsesdokumenter om endnu tkke udstykkede Are
aler, Adkomster, der er betinget af andet end Kiibesummens Betaling, og For- og 
Genkobsretligheder. Ved Brugsrettigheder unfiires Tidsvilkaar saml Leje- og For
pagtningsafgift.

Efler denne Afdeling folger jtan Ejendomsbladels anden Side en Afdeling, hvori 
indfiires Servitutter og Grundbyrder,

Med Hensyn til de Ejendomme, som overøres til Realregisleret fra den af Soren
skriveren (Dommeren) forte Jordfortegnelse, sJ«er forníiden Notering i Healregi- 
sleret om Ejer, Behæftelser og Inden- og Udengaardsbetegnelse i Henhold til Jord- 
fortegneisen, hvis Indhold i Tilfælde af Uklarhed jævnfores med Skode- og Pante- 
bogen.

3 Ved Tinglæsning paases, at Dokumenter vedriirende Ejendomme, som er op
tagne eller skal optages i Realregisteret, indeholder relle Brugsnummer; i Mangel 
heraf foranlediger Sorenskriveren (Dommeren) fornoden Berigtigelse inden Doku
mentets Tilbagelevering.

Ved Aflæsning overstreges Iudfiirselen i Begisterel, dog saaledes, al dens oprinde
lige Indhold stadig er læseligt.

Der udstedes paa Forlangende Panlebogsaltester i Form nf Genpart af Ejendoms- 
bladet. affallei i samme Form som delle og bekræftet af Sorenskriveren ((Domme
ren (. men kun indeholdende de endnu gældende Helligheder. Disse Panlebogsaltester 
udgives i en saadan Slorrebe, al de bekvemt kan indfojes i Sktider, Pantebreve o. I.

4 Naar en Ejendoms Blad i Registerel er udskrevet, indsættes el nyl Blad i dels 
Sled, alene indeholdende de endnu gældende tinglæste Helligheder, og det udskrevne 
Blad henlægges i Arkivet i en Pakke i -amme Orden, In ori de findes i Regialerei. 
Om den endelige Opbevaring af de saaledes samlede Blade træffer Landsstyret se
nere Bestemmelse,

Indsættelse og l  dlagning af Blade i Registerel maa kun foretages aí Sorenskri
veren (Dommeren). Byggen paa Registerets Bind lukkes med Laase, hvis Nogle 
opbevares af Sorenskriveren (Dommeren).

Genparter.
5 Genparter, der udfa:rdiges i Henhold til Lovens § 58. Stk. 5, skrives paa hvide 

Folioark. Genparten skal være tydelig og let læselig. Hvis samme Dokument angaar 
flere Brupsuumre inden for samme Plads, er del tilstrækkeligt, al der i Retten med
bringes en enkell Genpart.

C De í Lovens § 57, Stk, 15, omhandlede Genparter opbevares forelobig ved Dom- 
merembedel. Med Hensyn til deres endelige Opbevaring trajffer Landsstyret senere 
Bestemmelse.

7 Denne Bekendlgorelse træder i Krafl straks.

22. Juni —  An. Nr. 226 for Færoerne om Ldovlse af TANDLÆGEVIBKSOMHED.
] Medfor af den Regeringen ved § 10 i Lov Nr, 10 af 25. Februar 1916 om Ud- 

iivelse af Tandlægevirkscmhed mcddelle Bemyndigelse Fastsættes herved, at Loven 
skal være gældende for Færoerne i fiilgende Affattelse:

I. Betingelserne,
1*) Bel til al betegne sig som Tandlæge og til at udove selvstændig Virksomhed

*) An. Nr. W7 af 22. (Jet;,
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som saadan liar. bortset fra de i ~aa Henseende om Læger givne Beslemmelser, kun 
den. der

1) bar bestaaet Eksamen for Tandlæger.
2) i 2 Aur efler Eksamen rnten som k'linisk Assistent har 'b istaacL  en autoriseret 

Tandlæge her i Landel clli'r pau anden Maade lier i Landet eller i Udlandet 
bar erhvervet sig en efter Sundhedsstyrelsens Skon tilsvarende Uddannelse,

3) ikke nu som Folge af Dom for en strafbar Handling kan anses íor værdig lil 
den for en Tandlæge fornodne Tillid,

I) for Sundhedsstyrelsen har dokumenteret, al de under 1) og 2) nævule Betin
gelser cr lil Stede, og derhos overfor Sundhedsstyrelsen har afgivet en hojlide
lig skriftlig Forsikring om samvittighedsfuldt at ville opfylde sine Pligter som 
Tandlæge, Formen for denne Erklæring íaHsætte, af Indenrigsministeren.

Den, der opfylder Betingelsen under 1 ) ,  kun Fungere som klinisk Assistent og kan 
med Sundhedsstyrelsens Tilladelse fungere som Vikar for selvstændig praktiserende 
Tandlæger i disses Forfold. Den, der har bestaaet Tandtegeeksamen i fremmed 
Land. kan med Sundhedsstyrelsens Tilladelse fungere som klinisk Assi
stent,

2 Personer, der i Henhold tíl § 2 i Anordning i\r. 35 af 26, Februar 1935 for 
Færoerne om Udovelse af Lægegerning har erholdt Autorisation til at udove selv
stændig Virksomhed som Læge, samt Personer, der i Henhold ti! § 29 i nævnte 
Anordning er herelligede lil al udíive Lægegerning, har Bel til al udove Tandlæge
virksomhed, men maa ikke betegne sig som Tandlæger eller deres Virksomhed som 
Tandlægevirksomhed, medmindre de enlen har bestaaet Tandlægeeksamen eller en 
saadan særlig Prove i Tandlægevirksomhed, snm bliver al bestemme ved en gen
nem Undervisningsministeren efter Forhandling med Indenrigsminisleren udfærdiget 
kgl. Anordning, lil hvis Beglcr Forslag udarbejdes af det lægcvidenskabelige Fa
kultet efter Samraad med Tandlægeskolen.

Undtagelser herfra kan dog af Sundhedsstyrelsen indrnmmes Læger, der paa an
den Maade har erhvervet sig en efter Sundhedsstyrelsens Skíin tilstrækkelig Ud- 
nelsc.

//. Virksomfwdsomratidet.
3 Tandlægev irksomhed omfalter lokal Behandling af Tandsjgdomme, derunder 

indbefattet Tandfyldning, Fjernelse af Tænder og Tandrestcr. Rensning af Tænder 
ved Hjælp aí Instrumenter eller Medikamenter. Behandling af uregelmæssig Tand- 
slilling. Anbringelse af uaflagelige Tandsæt, Krone* og Broarbejde. Stiftlænder. 
Tandreguleringsarbejder o. Usuml lokal Behandling af saadanne godartede Syg
domme i Mundslimhinde. Tandkíid og Kæber, som staar i direkte Forbindelse med 
Tandsygdomme.

Tandlæger er berettigede ti! at foretage Indsprøjtninger i Tændernes Omgivelser 
i del af Indenrigsministeren ved Bekendtgorel-e fastsatte Omfang. Universel Be- 
dovelse maa kun iværksættes af eller i Overværele af en autoriseret Læge.

Anden kirurgisk eller medicinsk Lægevirksomhed er Tandlæger ikke berettigede 
til at udine.

4 Tandlæger kan uden særlig Næringsadkomsl fremstille og anbringe kunst i ce 
Tænder og Tandrækker saml uddanne og anvende tekniske Medhjælpere.

Disse Medhjadpere maa dog ikke benyttes til instrumentel Behandling af Pa
tienter.

5 Tandlæger er berettigede til ved Recept al foreskrive de Lægemidler, 'om de 
benytter i dere- Praksis til udvortes Brug eller lil Fremkaldelse af lokal eller uni
versel Bedmelse, Recepternes Form bestemmes af Sundhedsstyrelsen. Tandlæger er 
berettigede til at blande Midler lil udvorles Brug og dispensere dem til Anvendelse 
for deres esne Patienter, all i Overensstemmelse med de Beslemmelser, som gives 
af SundJiedsslyrelsen, Tandlæger er uberettigede til ved Recept at fore.-krhe Læge
midler lil indvortes Brug.
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Hl. Straj-, Ophævelses- og andre Bestemmelser.
6 Tandlægerne slaar under Sundhedsstyrelsen. som nærmere be>teml i Lov Nr. 

182 of 23. Juni 1932 om Sundhedsvæsenets CenlralstyreNe. De er forpligtede lil al 
•rive Kredslægen i den Lægekreds, hvor de bor. Meddelelse om, paa hvilket eller 
hvilke Sleder paa Færoerne de udover deres Virksomhed.

7 Del er forbudt Personer, der ikke er Læger eller Tandlæger, at reklamere med 
al de iværksætler Bedðvelse eller udforer Tandbehandling, der forudsætter Bedo* 
velse.

Sundhedsstyrelsen er berettiget lil at forbyde enhver Reklamering angaaende 
Tandbehandling, Tandindsælning eller Tandmidler, som sker ved Skiltning, Be 
kendtgórelse i Blade, gratis Udlevering af Brochurer eller paa anden saadan Maade, 
for saa vidt Rekiamen er egnet til al bibringe Almenheden urigtig Opfattelse med 
Hensyn lil Behandlingen eller Midlet? Virkning.

8 Uberettiget Udovelse af Tandiæpevirksomhed eller Overtrædelse af nogen af 
denne Anordnings Beslemmelser eller el af Sundhedsstyrelsen i Medfor af Anord 
ningens § 7 givel Forbud straffes med Statskassen tilfaldende Boder fra 10 Kr. 
I  nder særli*: skærpende Omstændigheder kan Straf af Hæfte i indtil 6 Maaneder 
anvendes.

Sageme behandles som Politisager.
9 ! ) Rellen til at praklisere som Tandlæge kan frakendes vedkommende efler Ren

lerne i den ovennævnte Lov af 23. Juni 1932 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse.
Har en Tandlæge ved strafbart Forhold vist sig u'kikkel til at udove Virksomhed 

om Tandlæge eller uværdig lil den for en suadan fornodne Tillid, kan Relten til 
•il virke og betegne sig *om Tandlæse ved Dommen frakende; ham enten for be 
standig eller for en Tid af fra 1 lil 5 Aar. Straffelovens § 79. Slk, 3 og ), finder 
tilsvarende AnvendeLe. Er Retlen frakendt for be íandig. kan Indenrigsministeren 
dog tidligst efler 5 Aars Forlob, meddele vedkommende Tilladelse til paa ny at 
udove Virksomhed som Tandlæge, naar Omstændighederne laler derfor.

II , Overgangsbestemmelser.
1 0 -)  De i nærværende Anordnings §§ 1 og 2 indeholdte Regler om Betingel

serne for at betegne sig som Tandlæge og udove selvstændig Virksomhed som saa
dan er ikke gældende for Personer, der i Henhold til § 2. jfr . § 11, i Lov Nr, 10 
af 25. Februar 1916 om Lfdovelse af Tandlægevirksomhed er berettiget til at betegne 
sig som Tandlæge eller deres Virksomhed som Tandlægevirksomhed.

Personer, der inden nærværende Anordnings Ikrafllræden driver Tandlægevirk- 
omlied paa Færoerne, men som ikke opfylder Betingelserne i Anordningens §§ 

1 og 2. kan. naar de inden den 1. Januar 1911 gennem Amlmanden over Fær
oerne indsender Ansogning berom, af Indenrigsministeren erholde TilladeLe til at 
fortsætle deres hidtidige Tandlægevirksomhed paa Færoerne i Overensstemmelse 
med de af Ministeren derom nærmere faslsatle Regler,

Perroner, der i Henhold til Lov Nr. 141 af 1. Juli 192? om Tillæg til Lov \ r. SO 
j f  25. Februar 1916 om UdtiveLe af Tandlægevirksomhed har erholdt Tilladelse 
til at udiive Tandlæjievirksomhed, er uanset Bestemmelserne i nærværende Anord
nings §§ 1 og 2 berettiget til ogsaa at udove saadan Virksomhed pau Færoerne.

11 Denne Anordning træder i Kraft den 1. August 1938,
Hvor intet andet særligt er foreskrevet, gælder de for del ovrige Danmark i Med 

fur af Lov Nr, '10 af 25. Februar 1916 om Udovelse af Tandlæ^evirksomhed udfær 
digede Bestemmelser ogsaa for Færoerne.

24. Juni —  ORDENSREGLEMENT FOR KOLLEFJORD H A VY
(Ændring 25. Marts 1939. De almindelige Bestemmelser af lignende Indhold som 

Regi. for Vaag Havn af 19. Juni 1933).

3) Som ændret ved An. Nr. 497 af 22. Der, 1939.
2)  Som ændret vod raiíll, Best. Nr. 39 a f 22, Nov. 1910.
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24. Jutti 1938

24. Juni —  REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF KOLLEFJORD HAVN. 
(Af lignende Indhold som Reglem. for Thorshavn Havn af 21. Juli 1930).

27. Juli —  Skr. fra Justitsm, om Ændring Í REGLEMENT for PO LITIBETJEN 
TEN i Tveraa. (Indfojet i Reglement af 1931).

13. Aug. —  Bek. Nr. 272 om Udforelse af UDSTYKNINGEN m. v, i Bygder pau 
Færoerne af de Ejendomme, der er oplogel i deL i Henhold li) § 57 i Lov Nr. 171 
af 24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme oprettede Realregister.

I Henhold til § 57, 8. Slk. i Lov Nr. 174 af 24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme 
fastsætler Ministeriel for Landbrug og Fiskeri efter stedfunden Forhandling med 
Amtmanden herved, at de í Bekendtgorelse Nr. 262 af 29. Oktober 1931 om Ud
forelse af Udstykninger og Sammenlægninger og om Vedligeholdelse af Matrikulen 
for udskiftede Pladser paa Færoerne udenfor Thorshavn fastsatte Regler vil være 
at folge ved den i Anledning af Udstykning af Brugsnumre fornodne Opmaaliug 
og Afmærkning af Parcellerne i Marken med lydelige og varige Mærker, alt med 
de Ændringer, der er en Folge af, at der ikke er udarbejdet en Malrikul.

8. Sepl. —  Bek. Nr. 314 om Ændring i kgl, An. af 16. Jan. 1912 ang. forskellige 
Forhold vcdr. FOLKESKOLEN i Bygderne paa Færoerne. ( Indfojet i An, af 1912).

12. Dec. —  An. Nr. 363 om Ændring i An. af 16. Jan. 1912 ang. forskellige 
Fonhold vedr. FOLKESKOLEN i Bygderne paa Færoerne. (Indfojet i An, af 1912).

21. Det. - Lov Nr. 370 for Færoerne om BekæmpeLe af SMITSOMME PLANTE
SYGDOMME OG SKADEDYR.

I Henlmld til Hjemmestyreloven er Planteavl og Bekæmpelse af Skadedyr overlaps t 
som færosk Særanliggende. og den lovgivende og administrative Myndighed for 
dette Omraade tilkommer nu Hjemmestyret. Statskassens Andel uf Udgifter bæres 
nu af Landskassen.

I 1) 1. Ministeren for Land'brug og Fiskeri bemyndiges til al træffe Foranstalt
ning dels til at forebygge, at Plantesygdomme eller Skadedyr, deT maa anses for 
farlige for de i Landbruget, Havefbruget og Skovbruget dyrkede Planter, og som 
ikke hidtil er paavist paa Færoerne, eller som kun optræder med en begrænset 
Udbredelse, indslæbes eller indfores lil Færoerne, dels til at bekæmpe saadanne 
Plantesygdomme eller Skadedyr, være sig ved Forbud mod Saaning. Planlning eller 
Transport af Kulturplanter. Tilintetgorelsc eller Desinfektion af disse eller af Em
ballage og andet, hvorfra Smitte kan antages at kunne udbredes, eller ved Isolering 
af Jordslykker, Desinfektion af Oplagsrum. Redskaber og lignende eller paa en 
hvilken som helst anden Maade. der maatte skbniies egnet til Bekæmpelse af disse 
Sygdomme og Skadedyr.

2. I paatrængende Tilfælde kan de i nærværende Paragraf omhandlede Foran
staltninger træffes af Amtet, der da uopholdelig skal gore Indberetning derom til 
Ministeren.

3, Undlader en E jer eller Bruger at udfiire de aí Ministeren, henholdsvis Fairb 
Amt puabudte Foranstallningcr, kan Ministeren eller Amtet lude Arbejdet udfore 
paa vedkommendes Bekostning.

1. De Udgifler. der er forbunde! med Gennemfbrelsen af de i Medfor aT nærvæ
rende Paragraf Irnfne Foranstaltninger, afholde? af vedkommende Importbr, E jer 
eíler Bruger, jfr . dog § 1.

>) Jfr. Bek. Nr. 13 nf 18 Murts 1942,
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2 1, Ministeren for Landbrug og Fiskeri bemyndiges lil ved Udforsel fra Færoerne 
af levende Planter eller Plantedele at træffe alle saadanne Foranstaltninger, som 
maatte være paakrævet i Henhold t.i! fremmede Landes Planlesygdomslovgivníng,

2. De Udgifter, der er forbundel med Cennemforelsen af de heromhandlede hor 
anstahninger, afholdes af vedkommende Eksporlor.

3 Den. der er bekendl med, al Planter eller Plantedele, der er i hans Besiddelse 
eller beror hos ham, er angrebel af nogen af de i § 1 omhandlede Sygdomme eller 
Skadedjr, skal slraks gore Anmeldelse herom lil Amtet og maa ikke afhænde eller 
fjerne fra Stedet saadanne Planler eller Plantedele, medmindre han dertil har ind
hentel Amlets Tilladelse.

i  1. Erstntning ydes for det Tab, der maatte opslaa ved en efler Landbrugs
ministerens eller Amtels Be-lemmelse iværksat Tilinletgorelse af en Afgrode, saavel 
som for fremtidige Afgródelab. der af vedkommende E jer godtgores at være en 
Ffilge af de foretagne Foranstaltninger.

2. Erstatning eller Godlgorelse kan dog i intet Tilfælde lilslaas, saafremt den 
Skadelidte ved Overtrædelse af de fiivne Forholdsregler eller paa anden Maade selv 
har foraar-a»el Skaden,

1  Ethvert Krav om Erslatninj; eller om Godtgorelse for Udlæg forlubes, hvis det 
ikke er fremsal over íor Amlet inden 6 Maaneder, efter at Skaden eller Udlægget 
har fundel Sied.

(. Erstatningen fast«ætte= med Fradrag af det Belob, hvorti! Afgroden vurderes, 
uf á Mænd, hvoraf Amtel vælger de to og den Skadelidte den Iredie.

5. Al Erslatning og Godtgorelse efter denne Lov saavel s om Udgifter ved Gen 
nemforelse af de i Henhold til Loven Irufne Bestemmelser afholdes forskudsvi af 
læ ro Amls liepartitionsfond. Statskassen refunderer Fonden Halvdelen af de L d 
gifler, der endeligl kommer lil at paahvile del Offenllige.

C. Udlæg lil Bekæmpelsesmidler, saasom Sprojlevædsker. Desinfektionsmidler o. 
lign., kan godlgores efter Landbrugsministerens Bestemmelse.

S Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte op de i Medfor af samme fastsatte 
Bestemmelser behandles som Politisager og straffes, for saa vidt der ikke herved 
efter den ovrige Lovgivning er forskyldt slorre Slraf, med Boder fra 50 Kr. eller 
Hæfte. Boderne lilfalder vedkommende Kommunes Kas--c.

0 Denne Lov træder straks i Krafl,

■!(). Jan. 1939 An. Nr. 23 om Ændrinjr i An. Nr. 515 af I. Okt, 1919. hvorved 
Lov om EM BED SLÆ GEVÆ SEN ETS Ordning af 21. Apr. 1 9 1 1 sættes i Kraft paa 
Færoerne. (Indfojet i An. af 1919).

&  Febr. Bek. om IiEGLEMFNT FOR KVANNESUND H A YY
1 Til Havnen i Kvannesund bliver at henregne den Del af Suridet, der ligger mel

lem en Linje fra »Sandoyri« paa Yidero og »KópagarSar« paa Bordó mod ÍSord op 
en Linje fra »Skarðhamarsræltin« paa Videro og »Toftaheygar« paa Bordo mod 
Syd. De nævn le Grænser betegnes med hvide Sten varder. (De ovrige Paragraffer 
udelades som værende af sædvanligt Indhold. Havneafgiften er 5 Øre pr. Nellolon 
og Fortojningsafgíften 10 Kr. aurligl for Fartojer over 10 Tons og 5 Kr. for mindre 
Farto jer).

16. Febr. Lov Nr. -56 om Ændring i Lov for Færiierne Nr. 76 af 12. M art' 
1923 om den KOMMl N'ALE BESKATNING. (Indfojet i Loven af 192.S*.

IC. Febr, Skr. fra lndenrigsm. om ubesat kOMMUIS ELÆ GESTILLIN G.
I Skrivelse af 28. Januar d. A, har Amtet indstiliet, at det af Staten bevilgede
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10. Febr. 1 9 3 9

Tilskud lil kommunelægeembedel i Sund for Tiden íra den 1. A|>ril til den 10. 
Oktober f. A., i hvilket Tidsrum del paa gælden tic Embede har henslaael ubesat, 
man blive anvendt til Dækning af Udgifterne ved Befordring af Læge fra Thors
havn til Sarido i fornævnte Tidsrum.

I denne Anledning tkal man efter stedfunden Brevveksling med Sundhedsstyrel
sen til Efterretning og videre Bekendlgdrebe meddele, at Indenrigsministeriet her
ved godkender, al del omhandlede Statstilskud anvendes lil Dækning af de Be
fordringsudgifter, -om vedkommende Læge ikke kan faa godtgjort af Patienterne, 
under Forudsætning af. al Amtskommunen dellager forholdsmæssigt i de paagæl* 
dende Udgifter.

I. Mart* - An. ISr. 61 om Ændring i An. Nr. 19 af 11. Februar 1920. hvorved 
Lov om JORDEMODERVÆSEN’ET aí 13. Juni 1 9 1 1 sætte-r i Krafi paa Færoerne. 
(Indfojet i An. af 1920).

LL Marls —  An. Nr. 157 om Ændring i An. af 21, Jan. 1925. hvorved LOV OM 
MENIGHEDSRAAD af 30. Juni 1922 sællcs i Kraft paa Fairóernc. (Indfojet i An. 
af 1925).

15, Mart- Lov Nr, 75 om Ændring i Lov Nr. 86 af 17. Marls 1922 om For
anstaltninger mod SMITSOMME SYGDOMMES Udbredebe paa Færoerne. Ind- 
fiijei i Loven af 1922).

15, Marts —  Lov Nr. 76 for Færoerne om SYGEHUSE,
1 Til Driften af de færoske Sygehuse ydes der af det offentlige Tilskud i Over

ensstemmelse med de i de folgende Paragraffer angivne Regler.
2 Statskassens Tilskud1) udgíir indtil videre 2 Kr. pr. Sygedag, dog med dc

i 2del og 3die Stykke angivne Undtagelser.
For Personer, der indlægges til offenllig eller vederlagsfri Behandling paa Syge

hus i Henhold til § 14. § 27 i Slutningen og S 28 i Lov ISr. 86 af 17. Marts 1922 
om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse eller til Behandling 
paa de for tuberkulose besíemle Afdelinger, der har opnaaet Slalsanerkendelse i 
Henhold lil Anordning Nr. 2-19 af 80. September 1924, saml for Personer, der ind
lægges for Tuberkulose i Henhold til § 5 i Anordning Nr. 185 af 1, April 1921, 
udgíir Tilskudet dog kun 1 Kr, pr. Sygedag.

For Personer, der indla:gges paa dc -rærlige Afdelinger for sindssjge og aunds- 
svage ved Dronning Ale.\andrines Hospilal ('Færd Amts Hospital) i Thorshavn. 
ydes der Tilskud efter Regelen i nærværende Lovs § 8.

3 Statskassens Tilskud anvises de paagældende Sygehuse kvurialsvis bagud efter 
nærmere af Indenrigsministeren fastsatte Regler, Forskudsvis Udbetaling kan finde 
Sted efler Indenrigsministerens nærmere Bestemmelse.

Snarest muligt efler Udgangen af hverl Finunsaar indsender de enkelte Sygehuse 
til Amtet et i Overensstemmelse med de af Indenrigsministeren íasUalle Regler af- 
fallet Regnskab for Sygehusels Drift. i det íorlobne Aar.

4  § 1 i midlertidig Lov for Færoerne Nr. 92 af 31, Marts 1938 ophæves.
N'uur ubemidlede nydende 'Medlemmer uf en anerkendt Sygekasse o<? deres Biirn 

indlægges paa Sygehus under de i kgl. Anordning Nr, 59 af 21. Februar 1930 § 1 1 .  
Stk, L nævnte Forhold, hetaler vedkommende Sygekasse et Belob af 2 Kr. om Dagen

*) J f r .  l.n\ a í 7. Ju n i 1952 om T illæ gsbev illin ger, hvorefter S tatstilsk u d el e r  forllu jet til 
9 K r. jír . Sygedag.
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for hver Pølienl, dog ikke over Halvdelen aí den ellers for Behandling m. v. paa 
vedkommende Sygehus fastsalle Belaling.

Sygehusenes Takster skal godkendes af Indenrigsministeren, dog skal Betalingen 
for Ophold paa den særlige Afdeling for aandssvage ved Dronning Alexamlrines 
Hospital i Thorshavn godkendes af Socialministeren,

5 De Belob, hvormed Sygehusenes Udgifter ifolge de af vedkommende Sygehus
bestyrelser aflagte Regnskaber overstiger samtlige af Sygehusene oppebaarne Ind
tægter, herunder medregnet saavel Statskassens Tilskud i Henhold til denne Lovs 
§§ 2, 3 og 8 og Lovgivningen iovrigt som Sygekassernes Betalinger i Henhold til 
Lovens § 4  og Amtsrepartitionsfondcns Betaling for de trængende Patienter, udrede^ 
af Færoernes Amtskommune og anvises de paagældende Sygehusbestyrelser til Ud
betaling af Amtskommunens Kasse efter nærmere af Indenrigsministeren efter For
handling med Laglingel fastsatte Regler.

Efler Anmodning kan vedkommende Sygehus df Amtskommunen faa anvist For
skud paa det i 1ste Stk. omhandlede Belob.

6 Hvert af Sygehusene ledes af en Bestyrelse, der bestaar of 2 af Indenrigsministe
ren og 3 af Færoernes Logting valgte Medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin Midte 
en Formand og fastsætter de nærmere Bestemmelser vedriírende Forretningsgangen.

7 Sygehusene staar under Tilsyn af Sundhedsstyrelsen og vedkommende Em
bedslæge i Overensstemmelse med de til enhver Tid derom gældende Regler.

Sygehusenes Reglementer skal godkendes af Indenrigsministeren.1)
8 For Personer, der anbringes paa de sairlige Afdelinger for sindssyge og uands- 

svage ved Dronning Alexandrines Hospital (Færo Amts Hospital) i Thorshavn, yder 
Staten el Tilskud, der udgor %  af den gennemsnitlige Udgift ved en Patients Ophold 
paa de tilsvarende Afdelinger ved Statens Síndssygaho-pitaler og de anerkendte 
Aandssvageafdelinger, dog efter at indgaaet lakstmæssig Belaling i Henhold til § 1 er 
fradraget i nævnle Cennemsnilsudpift.

Snarest muligt efter Finansaarels Udlob fremsender Amtet til Indenrigsminisleriet 
en Opgorelse over Sygedagenes Antal paa de omhandlede Afdelinger i det forlobne 
Finansaar. Saa snart Tilskuddets Storrelse kan beregnes, anvises del Amtskommunen 
til Udbetaling ved Stalens almindelige Kasse paa Færoerne.

9 Denne Lov træder Í Kraft den 1. April 1939.
De nærmere Regler for Lovens Gennemforelse fastsættes af Indenrigsministeren.
Slorrclsen af del i §§ 2 og 3 omhandlede Tilskud af Statskassen tages op til Revi

sion hvert 3die Aar.
Tilskuddets Storrebc kan ændres ved Tekstanmærkning lil Finanslov eller Tillæg-

bevillingslov.

15. Marls LOV Nr. 82 for Færoerne om Ændring i Lov Nr. 124 uf 28. Marls 
1923 om FÆ RØERNES LAGTING. saaledes som denne er ændret ved An. Nr. 325 
af 29. Nov. 1930 og Lov Nr. 177 af 11. Maj 1935. (Se Bek. Nr. 219 af 21. Juni 
1939 af Lov Nr. 121- af 28. Marls 1923 om Færoernes Lagting med senere Æ n
dringer).

15. Marls LOV \ r. 85 Tor Færoerne OM SK IBSA FG IFTER.
Bestemmelsen i §5 i Lov for Færoerne Nr, 86 af 30. Marts 1935 om Belaling af 

Gebyr for Eftersyn af Skibspapirer til Færoernes Amtskommune, hvorefter Lovens 
Gyldighed ophorer den 1. April 19 10, ophæves.

15. Mart3 — LOV Nr. 88 om ændret Affattelse af forskellige Bestemmelser i 
BORGERLIG STRAFFELOV Nr. 126 af 15. Apr, 1930 med flere Love. ( Jfr . Lov Nr. 
286 af 18. Juni 1951).

’)  Jfr . Reglement af 4. Apr, l ‘J+1.
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4  Lov Nr. 127 a j 28. April 1916 om Folketingsvalg jHui Færderne.
§ 3 a) uffatles saaledes: {Indifbjet i Loven aí 1916),

C Lov Nr. 124 a f 28. Marls 1923 om Færdernes Ijagting.
§ 2 affattes saaledes: (Indfojet Bek. uf 21, Juni 1939 uT Lov om Færoernes 

Lagting).

7. Lov Nr. 126 a j 27. Maj 1908 om llyen Thorslutvns kommunale Styrelse.
§ 5 affattes saaledes: (Indfojet i Loven af 1908).

8. Bekendtgorelse Nr. 200 aj 17. Ju li 1931 a f de i Lm Nr. 84 af 30. April 1909, 
Lov Nr. 28 aj 30, Januar .1923 og Loi Nr. 59 a j 14. Marts 1931 tndeholdte Regler 
om  kommunale Valg i Landkommunerne pan Færoerne

§ 2 affatles saaledes: (Indfojet i Bek. af 1931).

10 Ia)v Nr. 214 a f 20. Maj 1933 om Skolekommissioner i Landkommunerne paa  
Færoerne.

§3, Slk. 3, uffalles saatede*: llm lfdjet i Lóven af 1933).

12 Lov fo r  Færoerne Nr. 174 uf 11. Maj 1935 om Rettetis Pleje.
De i nærværende Lovs § 11 indeholdte Bestemmelser udvides lil al gadde for 

Færiierne med folgende Ændring.
Retsplejelovens § 69 erslaltes af folgende:
»Tíl Nævning kan med de af §§ 70 og 71 folgende Undlageleer kaldes enhver 

líberyglel Mand eller Kvinde, som har Valgrel lil Folketinget, medmindre den pan- 
gældende paa Grund af legemlipe Mangler eller utilstrækkeligt Kendskab til del 
danske eller til del færoske Sprog er ude af Sland lil al fyldestgíire en Nævnings 
Pligter.«

Retsplejelovens § 131, sidsle Slk... 1. Pkt., jfr . Lov Nr. 171 af 11. Maj 1935, 
affaltes saaledes:

»Enhver myndig og uberyglel Person, som ikke er ude af Baadighed over sil Bo, 
kan paa Færoerne udfore Reissager for andre*,

28. Lov Nr. 174 a f 24. Maj 1937 for  Færoerne om Jordbrugets Fremme.
§ 12, c ) , § 53 b) (Indfojet i Loven af 1937),

32 Tycndelor fo r  Færoerne a f  16. Februar 1856.
§ 15, Pkt. 1, —  § 41, Pkt. 1, affattes saaledes: (Indfojel i Loven af 1856).

15. Marts LO\ Nr. 93 om Ændring i Lov for Færiierne Nr, 73 af 19. MarU 1930 
OM MOTORKØRETØJER m. m. (Indfojet i Loven af 1930).

15. Marts LOV Nr. 108 om Ændring i Lov for Færoerne Nr. 101 af I, April 
1928 om JAGT, Fuglefangst m. m, (Indfojel i Loven af 1928),

15. Marts —  LOV Nr. 109 OM HVALF ANGST.*)
1 Bel til at d m e Hvalfangst paa dansk Solerrilorium eller til at bringe Udbytte af 

Hvalfangst, selv om Fangsten har fundet Sted uden for SolerrUoriet, her lil Landet 
suavel som Bel til at foretage Tilvirkning nf Udbyttet nf Hvalfangst, skal udelukkende 
være forbeholdt Personer, som har dansk Indfíidsrel og ikke er blevcl Statsborgere i

l )  Ih n lfn n g st pnu T err ito rie t ved Fæ roerne e r  Sæ runligjjende.
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en fremmed Stat, eller som cr og i mindst 5 Aar har været bosiddende i den danske 
Stat, eller Aktieselskaber, i hvilke mindst Halvdelen af Aktiekapitalen tilhorer saa
danne Personer, og hvis Bestyrelse beslaar af saadanne og hnr Sæde i den danske 
Stal.

2 Den i § 1 omhandlede Hvalfangst, Transport og Tilvirkning maa kun sJce i Hen
hold lil en af Ministeren for Landbrug og Fiskeri udfærdiget Bevilling og kun ved 
Skib, som sejler under dansk Flag, og som af Ministeren for Landbrug og Fiskeri er 
anerkendt til Benyttelse lil Hvalfangst.

3 Enhver Enkeltmand eller ethverl Aktieselskab, der udover den i § 1 omhand- 
■lede Virksomhed, skal inden hverl Aars 1. Maj for Ministeriet io r  Landbrug og F i
skeri godtgore ved skriftlig af vedkommende Enkeltmand eller Aktieselskabs Be
styrelse /paa Tro og Love bekræftede Oplysninger, at de i §§ 1 og 2 foreskrevne 
Betingelser for Udovelsen er til Stede.

Enhver Enkeltmand eller ethverl Aktieselskab, der driver Hvalfangst eller Trans
port af Udbytle af Hvalfangst, er pligtig til aarlig al afgive statistiske Oplysninger 
om Hvalfangsten og Udbyttet af denne efter nærmere af Ministeren for Landbrug og 
Fiskeri fastsatle Regler.

4 Et i det danske Skibsregister optaget Hvalfungerskib eller Skib, som er ind
rettet som Hvalkogeri, kan ikke uden en fra Ministeriet íor Landbrug og Fiskeri 
efter indhentet Erklæring fra Ministeriel for Handel, Industri og Siifart meddelt 
Tilladelse overfores under fremmed Flag eller ved Udleje, Udlaan eller paa an
den Maade stilles lil Raadighed for nogen, tom ifolge § 1 i Siilov af 7, Maj 1937. 
jfr . Lovbekendtgørelse Nr. 319 af 1. December 1937, ikke kan eje dansk Skib.

5 Bestemmelser om. In ad der med Hensyn til offcnllig Orden og Renlighed skal 
iagttages ved Hvalfangst, som drives paa Sóterriloriet med Skib, samt ved Anlæg 
og Drift af Slationer for Tilvirkning af Udbyttet af Hvalfangst, kan oplages i et 
Reglemenl, som fastsættes oT Ministeren for Landbrug og Fiskeri.1)

6 Ethvert Hvalfangerskib. der driver den i § 1 omhandlede Hvaifangsl og Trans
port, skal have Skibets Navn malet midlskibs paa begge Sider og hojst 15 Centimeter 
under Rælingen med hvid Oliefarve paa sort Grund og med Bogslaver af mindst
15 Centimeters Hiijde og 6 Centimeters Bredde.

7 Ethverl Hvalkogeri. saavel til Lands som til Vands der er 'bestemt lil Behand
ling af Hvalkroppe, skal vaire forsynet med nodvendigt Tilbehor til Udvinding af 
Tran af Spæk, Kod og Ben.

Kroppene of fangne Hvaler skal udnyttes i videst muligt Omfang:
Trannen skal ved Kogning eller paa anden Maade udvindes af alt Spæk, af Ho

vedet og af Tungen og endvidere af Halen indtil Tnrmaabningen.
Nærværende Bestemmelse skal kun finde Anvendelse paa Hvalkroppe eller Dele 

af Hvalkroppe, som ikke er bestemt li! Menneskefode.
Saafremt Hvaler bringes i Land, skal passende Forholdsregler traffes til at ud- 

nylte Resierne, efter at Trannen er udvundet.
8 Skytter og Mandskab paa Hvalfangerskibe skal. for saa vidt de bliver at lonne 

med Andel i Udbyttet, forhyres paa saadanne Vilkaar, at deres Andel beregnes ikke 
blot efler Antallet, men tillige i vidt Omfang efter Storrelsen. Arten. Værdien og 
Tranudbyttel af de fangede Hvaler.

9 For saa vidt angaar Færoerne fustsættes folgende =ærlige Bestemmelser:
Af enhver Bardehval og enhver Tandhval af mindst 11,3 Meters Længde eller 

derover, der indbringes lil Færoerne, og som er fanget eller lundet fra Skib eller 
Baad, udsendt fru Skib, svares en Afgift af 600 Kr. Af Dele af en saadan afgifts
pligtig Hval svares en Afgifi af 6 pCt. dog ikke over 600 Kr. — af den Værdi, 
hvortil det indbragte af vedkommende Sysselmand eller to uvildige Mænd ansæltes.

Afgiften er forfalden til Betaling, saa snart vedkommende Hval eller Del deraf er

' )  Nu Landsstyret For Færoernes vedkommende. .Ifr. Rcglcm. a f 2, Febr, 1905.
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bragt i Land. Den opkræves aí Politimesteren eller vedkommende Sysselmand efter 
Regler, som fastsættes af Ministeren for Landbrug og Fikeri.1)

Afgiften kan af Lagtinget ned-sæltes lil indlil en Tolvtedel eller helt borlfatde íor 
de Slationers Vedkommende, der er villige lil at afsluble Overenskomst med Lagtinget 
om Levering af Hvalkod til den færoske Befolkning paa Vilkaar, der af Laglingel 
skonnes at være tilfredsstillende.

Del Belob, der indkommer ved Afgiften, Lilfalder Færoernes Amtsíond.
Storlivalkod maa ikke uden Amtets-) Tilladelse udfores fra Færoerne,
10 Hvalfangst, der drives med danske Skibe uden for dansk SoteTritoriuin. saa

ledes at Udbyttet af Fangsten Ikke bringes her til Landet, maa kun finde Sted efler 
derom indhentet Tilladelse fra Ministeren for Landbrug og Fiskeri og under Iagt
tagelse af de af Ministeren meddelte Forskrifter og de i S 3, 2del Slykke, og §§ 7 
og S indeholdte Regler, jfr . tillige Bestemmelserne i M 1 Ejeren eller Befragteren 
uf det paagældende Ski'b er pligtig lil at underrelle Ministeriel for Landbrug og 
Fiskeri om, at lian har lil Hensigt at benytte Skibet til Hvalfangst, og Fangsten maa 
ikke paabegyndes, forinden han har modtaget el Anerkendelsesdokument.

11 De (i denne Lov og i den i Henhold til denne Lov udstedte kgl. Anordning 
indeholdte Bestemmelser skal ikke være lil Hinder for de ved Statens Foranstaltning 
eller af Staten godkendte UndersogeUer med Hensyn lil Fangst, Drab eller Tilvirk
ning af Hvaler.

12 Overlrædelse af nærværende Lov stroffes, for saa vidt slrengere Slraf ikke er 
hjemlet i den gældende Lovgivning, med Biider, hvis Storrelse bestemmes saaledes: 
Ved Overtrædelse af §# 1, 2, ) og 10 ikke under 2000 K r.; ved Overtrædelse af 
§§ 3 og 6  ikke under 10 K r.; ved Overtrædelse af § 9, ls le  Slykke, ikke under 100 Kr. 
og § 9, 5te Stykke, ikke under 50 Kr.Afgifl, som vedkommende har sogt at unddrage 
det offentlige, vil være at erlægge tredobbelt. Overlrædelse af del i § 5 omhandlede 
Reglement straffes med Boder ikke under 100 K r. Overtrædelse af de lil enhver Tid 
gældende Bestemmelser om Beskyttelse af Hvalbestanden, der fastsættes ved den i § 11 
omhandlede kgl. Anordning, straffes med Biider, -hvis Storrelse nærmere bestemmes 
ved Anordningen.

Boder, som nogen ved en Hvalslalion eller paa et Fangstskib ansat Person i falder 
efter denne Lov, saavel som Sagsomkostninger kan inddrives ved Udpantning i samt
lige Etublissemenlet tilhorende Ejendele.

13 Boder efler denne Lov tilfalder Statskassen.
143) Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden bestemmes ved kgl. Anordning.
Til yderligere Beskyttelse af Hvalbestanden kan der i Henhold lil de lil enhver 

Tid afslullede internationale Overenskomster om Reguleringen af Hvalfungsten udover 
de i denne Lov indeholdte Beslemmelser ved kgl. Anordning fuslsælles særlige Bestem
melser, ligesom der ved kgl. Anordning for Færoernes Vedkommende udover de ved 
§ 9 fastsatte særlige Bestemmelser efter IttdsliJling af Lagtingel kun gores saadanne 
Lempelser i Loven, som ifolge de stedlige Forhold maalte anses for fornodne.

Fra denne Lovs Ikrafttræden ophæves Lov Nr. 133 om HvalfangsL af 2. Maj 1934.

15. Marts —  LOV Nr, 113 om Ændringer i og Tilfiijelser til LOV OM RET
TENS P LEJE  af 11. April 1916 (Oprettelse af en særlig Klageret),
--------------20 Denne Lov. der ogsaa gælder for Færiierne. lræder i Krafl den 1.
Juli 1939.

15, Marts. —  LOV Nr. 117 om Ændring i Lov om Ordningen af SKOLE- OG 
UNDERV1SNINGSVÆSENET pua Færiierne aí 1. Marts 1851 (IndfSjet i Loven 
af 1854),

' )  Jfr . Bek. af 3. Juni 1905.
2) Nu Landsstyret.

Jfr . An, af 22. M arls 1952 og Bek. af 2. Apr. 1952,
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15. Marts. —  LOV Nr. 112 om STATSTILSKUD T IL  SÆ RFORSORG íor Per
soner, bosat paa Færoerne.

1 Nnar trængende færoske sindssyge, aandssvage, Epileptikere, vanfore, taleli
dende, blinde eller dovstumme, der er bosat paa Færoerne, undergives Anstalts- 
behandling paa en Statsanstalt eller en af Socialministeren anerkendt. Anstalt, ud
reder Færo Amts Repariitfonsfond den i iHenhold til Lov Nr. 177 af 14. Marts 193-1 
faslsalte takstmæssige Betaling samt fornodne Rejse- og Beklædningsudgifler. For 
Personer, der af saadanne Anstalter under vedvarende Tilsyn er anbragt i kontrolerel 
Familiepleje, udreder Amtsreparlitionsfonden derhos den faslsalte Plejeion, dog aldrig 
ud over den fornævnte Betaling.

Stk. 2. Af disse Udgifter refunderer Staten de %  og vedkommende1) Sogne
kommune 1/4-2)

Stk. 3. Statens Tilskud udredes kvartalsvis bagud eíter behorig dokumenteret Op- 
gorelse fra Amtsreparlitionsfonden. Paa Tilskuddet kan der anvises Forskud efter 
Socialministeriets nærmere Betemmelse.

Slk. 4, For de Personer, der indlægges paa de lil Dronning Alexandrines Hospilal 
(Færo AmLs Hosipital) knyttede Afdelinger Í o t  sindssyge og aandssvage, gælder 
derhos Reglerne i § 8 i Lov 3) Nr........... af ....................for Færoerne om Sygehuse.

2 De nærmere Regler med Hensyn til Lovens Gennemforelse gives ved kgl. An- 
irdning efter indhentet Erklæring fra Færoernes Lagting'1).

3 Socialministeren bemyndiges til al gennemfore en Ordning vedrorende Bidrags- 
paalæggelse for Særforsorgspatienler i Overensstemmelse med Principperne i Lov 
Nr. 181 af 20. Maj 1933 om offentlig Forsorg5),

4 Denne Lov træder i Krafl den 1. April 1939,

15. Marts, - LOV for Færoerne Nr. 121. OM RUTEFART.
1 Ved Person rutefart forstaas i denne Lov Sejlads med Fartojer, der er bestemte 

lil mod Vederlag al benyttes, eller faktisk benyttes, lil samtidig Befordring af flere nf 
hinanden uafhængige Personer.

Ved Godsrutefart forslaas i denne Lov Sejlads i Rute mellem forud bestemte 
Endepunkter med Fartojer, der er bestemte til mod Vederlag at benyttes, eller faktisk 
benyttes, til samtidig Befordring af Gods for flere øf hinanden uafhængige Personer.

2 Til Rutefart kræves en forud meddelt skriftlig Tilladelse fra Færoernes Lagting 
eller fra el af dette bemyndiget Udvalg.0)

Til Turistfarl for en enkelt Dag eller ved en bestemt Lejlighed kan Tilladelse dog 
gives af Sysselmnnden i den Kreds, hvorfrn Sejladsen udgaar, i Thorshavn Kom
mune af Landfogeden.

3 Ministeren íor offentlige Arbejder er bemyndiget til uden Lagtingets Samtykke 
al tillade postbefordrende Ruter, der dog i Henseende til Afgifts Betaling m, tn, skal 
være undergivet tilsvarende Bestemmelser, som for andre Ruter er opslillel som Be
tingelse for Lagtingets Tilladelse,

4 Tilladelsen kan knylles lil bestemte Betingelser, bl. a. at der svares en Afgift lil 
Amlsrepurtilionsfonden, og at der overholdes nærmere fastsatte Takster.

Desuden skal der ske Anmeldelse til Skibstilsynet, som undersoger, om alle gæl
dende Regler er iagttagne med Hensyn lil det paagældende Farlcijs Hedningsina- 
teriel m. v.

5 Indehaverne af de ved denne Lovs Ikrafttræden bestouende Ruter skal anmelde

D Jfr . Socialm. Skr. 9. Marts 1950,
'-) Jfr . Sor. Skr, 1. Fetsr, 1949.

Lov Nr. 76 af 15. Marts 1939.
4) Jfr . m i dl. Dcst. Nr. 31 af 1. Okt. 1940 og mU!l. Best. Nr, 2 af 4, Jan. 1944. 
r’> Jfr . Bek. Nr. 3 af 4. Jan. 1944.
«) Nu Landsstyret.

GC>2



15, Marts 1939

disse for Lagtinget inden 3 Maaneder etter Lovens Ikrafttræden. Finder rettidig An
meldelse ikke Sted, betragtes den paagældnde Rute som bortfaldet.

For saa vidt angaar de anmeldte Kuler, træffer Lagtinget under fornodent Hen
syn ti! den lokale Trafiks og Samtrafikkens fntere^er Bestemmelse om, hvorvidt de 
vil være al opretholde, forandre eller nedlægge.

6 Overtrædelse af de i nærværende Lov indeholdte eller i Henhold lil Loven* § 5 
Irufne Bestemmelser straffes med Boder, for saa vidl ikke hojere Straf er forskyldt 
í Henhold til andre Lovbestemmelser. Boderne lilfalder Færti Amts Fattigkasse.

7 Denne Lov træder i Kraft den 1, Juni 1939.

22. Marts. AN. Nr. 138 om Ændring i An, ftr. 185 af 1. Apr. 1921, hvorved Lov 
Nr. 115 af 12. Marls 1918 om Foranstaltninger til TL’BERK l LOSEISiS BEKÆ M 
PELSE udvides lil at gælde for Færoerne {Indfojet i An. af 1921),

25. Marts. —  SK R. fra Færó Amt om SINDSSYCE.
>—  - Bekendtgorelse af 2. Marts 1939 om Ændringer i rællesregulativ for 

Statens Sindssygehospitaler medforer, al Patienler fra Færoerne fra 1, April 1939 at 
regne henhorer til Sindssygehospitalet i Nykóbing paa Sjælland.«

27. Marls. LOV for Færoerne Nr. 11-7 om l  D SKIFTM N G . iSom ændret ved 
LI. Nr. 11 af 31. Marts 1950).
FØRSTE AFSNIT. I hvilke Tiljælde og a f hvem Udskiflning kan kranea.

KAP. 1.
1 Ejendomme, som ligger i Fællig, kan kræves udskiftet.
2 Ved Fællig forstaas i denne Lov,al

a. hver enkelt Ejers særskilte Andel ikke er betegnet, men Ejendomsgenstanden be
nyttes vekselvis eller samtidig af de forskellige E jere (Sam eje), eller al

b. de forskellige E jere vel hver iiar deres særskilte Stykker, men disse ligger saa
ledes i Forhold til hinanden, al hver E jer ikke uden uforholdsmæssig Byrde kan 
frede eller paa formaalstjenlig Maade benytie sin Ejendom (Ejendomsblanding).

3 Udskiflning kan dog ikke kræves fremmel, naar den efter de stedlige Forhold 
skonnes at ville være utjenlig eller forbunden med overvejende Ulempe, eller naar den 
findes ikke hensigtsmæssig at kunne foretages uden samtidig Udflytning og denne 
ikke lader sig iværksætte.

4 Ret lil al kræve Udskiftning tilkommer Ejer. Lige med E jer regnes i denne 
Lov Fæster af Jord i offenllig E je, jfr . Lov Nr. 171 af 24. Maj 1937. Bruger kan 
ikke kræve Udskiftning, ej heller modsætte sig Udskiftning, som kræves af Ejer.

ANflET AFSNIT. Udskiflning aj Indmark og a j Udmark i Forbindelse 
med Indmark,

KAP. 2. Frcmgangsmaaden ved Udskiftningen,
5 Udskiftning af Indmark foretages af en særlig l'dskiftningskommission, be- 

staaende af en af Landsstyret blandt de paa Matrikulkonloret ansatte sagkyndige 
beskikket Formand og lo andre Medlemmer ljír . § 8 ) .

Forinden Udskiftningskommissionens Medlemmer paabegynder deres Virksomhed, 
skal de, medmindre de tidligere har afgivel en saadan Erklæring, underskrive en Er 
klæring, hvori de paa Æ re og Samvittighed lover al opfylde deres Pligter som 
Kommissionsmedlemmer efler bedste Evne og med Redelighed og l  partiskhed. 
Formen for Erklæringen fastsættes af Landvi lyret.

6 Begæring om Udskiflning af Indmark rettes til Sysselmanden og maa være 
underskrevet af mindst en Tiendedel af del sumlede Markelal i Bygdens Indmark,
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Sugen sæltes derefler a í Sysselmanden under Forhandling og Afstemning paa forsl- 
kammende Grandestævne i Bygden,

For at den videre kan fremmes, maa Begæringen paa Grandestævnel vedtages 
af Ejere, som tilsammen ejer mindst *4  aí det gamle Marketal i Bygdens Indnmrk, 
og som repræsenterer mindst 14 of Indmarkens Ejenlol. Bestaar Bygden af Hoved
bygd og Udflylterbygd, kan Begæringen omfatte en af disse med Anvendelse af 
Reglerne i forate Stykke. Findes i Udflytterbygden intet gammelt Marketal, er det 
tilstrodckelígt, al Begæringen underskrives af mindst i ; I0 af indmarkens Ejere og 
vedtages paa Grandestævne af mindsl af samme.

7 Efler Grandestannels Slutning indsender Sysselmanden Udskiftningsbegæringen 
med alle dertil horende Aklstykker til Landbrugsraadet, Skonner detle, aA de for
melle Betingelser for Udskiftningens Fremme er lil Siede, godkender det Begærin
gen; i modsat Fald afviser det den. Afvisningen kon inden B Uger efter dens Kund
gorelse i den paagældende Bygd paaklages lil Færoernes Landsslyre af enhver Ejer 
a í den paagældende Indmark i Bygden.

8 Codkendes Udskiftningsbegæringen, beskikker Færoernes Landsslyre en For
mand íor Udskiftningskommissioncn.

Lagtinget vælger for 6 Aar ad Gangen 21 Personer, blandt hvilke Kommissionens
2 Medlemmer og i Suppleanter udmcides af Retten, de sidste henholdsvis som 1ste, 
2den, 3die og !de Suppleant.

Angaar Udskiftningen Fuglebjerge eller anden Herlighed af slorre Betydning, 
skal der saavidl muligt udmeldes Mænd, der er særlig kyndige i soa Henseende.

Vedkommende Sysselmand er pligtig al være tíl Stede \ed Udskíftningskommis- 
sionens Forhandlinger, saa længe den finder det nodvendigt, og at give den alle 
fornodne Oplysninger,

I hvilke Tilfælde Formanden og de andre Medlemmer saml Sysselmanden skal 
eller kan íratræde Forretningen paa Grund af personligt Forhold lil Sagen eller 
Parterne, afgores af Udskiflningskommissionen efler Beglerne om Dommeres In- 
habili toL i Kapitel 5 i Lov om Rettens Pleje af 11, April 1916, jfr. Lov for Fær
oerne iVr, 174 af 11. Maj 1935.

Der tilkommer Udskiflníngskommissionens Formand og andre Medlemmer saml 
Sysselmanden, Formandens Medhjælper og de 1 § 6 nævnte Taksationsmænd fri 
Befordring og Dag)>cnge efter nærmere Bestemmelse af Ministeren for Landbrug 
og Fiskeri.

9 Udskiflningskommissionens Formand berammer Forretningen til en bestemt Dag 
paa Aastedet. Berommelsen kundgores i det til retslige Bekendtgorelscr paa Fær
oerne bestemte Blad med mindst 3 Mauneders Varsel og bringes derhos til Kund
skab i vedkommende Bygd i Overensstemmelse med Lov Fvr. 59 aí 1. April 1912 
íor Færoerne om Ophævelse af Kundgorelse ved Kirkestaivne m. m.

10 Til den berammede Tid sammentræder Kommissionen paa Aastedel. Forsi 
undersoges, om der er materiel Adgang til al forcloge Udskiftning ( jfr . § 2 og 3 ). 
Derimod kan der ikke íor Kommissionen rejses Sporgsmaal om Rigtigheden af 
Udskiftningsbegæringens Godkendelse (S 7, jfr . §§ 1 og 6 ) .  Hvis der nægles For
retningen Fremme, eller hvis der mod rejst Indsigelse tillægges den Fremme, af
gives Beslutning berom ved motiverel Kendelse.

Forinden Beslutningen om, at Udskiftningsforrelningen bliver at fremme, er til
fort Prolokoilen, kan Udskiflningsbegæringen frafaldes, naar samtlige de, der slemle 
íor denne i Henhold til § 6, sidste Stykke, forlanger del.

11 Forretningen skal fremmes sua vidt muligt uden Afbrydelse.
Maa Forretningen udsættes og detle sker paa ubeslenil T id, afgores og -tilkende

gives det for Models Slulning, paa hvilken Maade Berummelsen af nyt Mode vil 
blive kundgjort, og Kundgtirelsen maa finde Sted senest en Uge fór den beram
mede Tid.

12 Udskiflningskommissionen kan for den Tid, Forretningen varer, underkaste 
Lodsejerne de lndskra:nkmnger i Jordens Brug, som Hensynet ti! Udskiftningens

6 6 1



27. Marts 1939

hensigtsmæssige Fremme findes at paakræve ( jfr . § 39 ). For de Tab, som nogen 
herved maatte lide, kan der af Udskífttningskommissionen tillægges ham Erstat
ning.

Udskiftningskommissionen kan fastsætte Frister, inden hvis Udlob Dokumenter 
vedrorende Deling af Ejendomme, som onskes behandlet ved Udskiftningsplanens Ud
arbejdelse, mua være indleveret til Kommissionen,

13 Grænserne for Udskiftningsomraadei bliver saa vidt fornodent at undersiige 
og beskrive, og del skal poases. at Omraadet ved lovlige Ske! -og Mærker adskilles 
fra Naboejendomme, Ligeledes maa Grænserne indbyrdes mellem Lodsejerne brin
ges paa del rene, ln,orhos de gensidige Helligheder saml de Fælliget eller nogen 
enkelt Del af debte paahvilende Brugsbyrder stiges nojagtigl oplyst.

Udskiftningskommissionen kan med mindst to Dages Varsel ved Opslug paa 
Bygdelavlen indvarsle lil Skelpaavisning, og Ejerne er da pligtige til at mode per 
sonlig eller ved Stedfortræder og paavise Grænserne for deres Lodder.

Er Grænserne mod INaboejendomme uhensigtsmæssige, bor Udskiftningskommi*- 
sionen siige ved mindeligl Mugeskifle al tilvejebringe mere hensigtsmæssige Grænse 
linier. Lykkes del ikke al opnaa mindeligt Mageskifte, har Udskiftnnigskommissioíien 
Myndighed lil, naar det skonnes at kunne ske uden Ulempe for Naboen, al regu
lere Grænserne i saadant Omfang, som findes at være nódvendigl for en hensigts
mæssig Udskiftning.

14 Udkiftningsomraadel skal altid boniteres og opmaales og geometrisk Kort op
lages derover. Fremgangsinaaden ved Boniteringen og Kortlægningen fastsættes af 
Landsstyret.

15 Naar samtlige forberedende Arbejder er tilendebragt, opgíires en forelðbig 
Udskiftmngsplan, som forelægges de tilstedeværende Lodsejere og andre vedkom
mende, deriblandt Kommunalbestyrelsen, lil Droítelse. Efter at der i Planen er 
gjort de Forandringer, hvortil de fremkomne Bemærkninger maatte give Anled
ning, foretages Udlodning.

16 Naar dcL findes hensigtsmæssigl, kan Udskiftningskommissionen, saafremt in
gen af vedkommende Lodsejere derimod gor begrundet Indsigelse, afslutte en Ud
skiftning delvis, saaledes at hver afsluttet Del med Hensyn til Fuldbyrdelse og Anke 
betragtes som en selvstændig Forretning,

17 Umiddelbart efter Udskiftningens Slulning kundgorea Forretningen paa Aasile- 
det eller paa den Lodsejers Bopæl, som Udskiftningskommissionen beslemmer. T i
den for Kundgiirelsen skal, saa vidt Omstændighederne tillader, forud paa hensigts- 
mæssigste Maade soges gjort bekendt blandt Lodsejerne.

18 Udskiflningsforrelningen indfores i en Protokol, der autoriseres af Lands
styret.

I Protokollen unfores navnlig alle endelige Paaslande, Vedtagelser og Afgorelser.
Et bekræftet Uddrag af Protokollen, indeholdende all, som har blivende Betydning, 

skal snarest muligt efter Forretningens Slutning udfærdiges oF Formanden og til
stilles vedkommende Sysselmand.

Juslilsministeren foreskriver Regler for de Rettelser i Skode og Panteregislerel, 
jordebogen samt Syslernes Fortegnelse over Ejerne af Odelsjord m. v., som ud
kræves paa Grund af den stedfundne Udskiftning,

For Udskrifter og Akisbeskrivelser af Udskiftningskommissionens Forhandlinger 
betales en af Landsstyret fastsat Afgift.

KAP. 3. IJdskifiningens Omfang og Fuldstændighed.
10 Udskiftningskommissionen kan under Udskiftningen medtage saa meget af 

den lilalodende eller nærliggende Udmark, som anses for nódvendigl for hensigts
mæssig Skifle af Indmarken.

20 Endvidere kan tilsiodende eller nærliggende Udmorksstrækninger inddrages 
under Udskiftning af Indmark, naar Forslag derom af en Parthaver i den paagæl
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dende Udmark indgives til Udskiflningskommjssionen inden 1 1 Dage efter det i 
§ 9 omhandlede Aasledsmode.

Eíler Forslagets Modtagelse har Udskiítnin^skommissionen, hvis den finder For
slaget begrundet, at foranledige Sporgsmaalet indbragt paa Grandestævne til Fore
tagelse af Afstemning herom. Vedtages nogel Forslag ved Grandeslævnet af saa 
mange Parthavere som fastsat i § 78, har Udskiftningskommissionen al bestemme, 
hvorvidt den paagældende Udmarksstrækning helt eller delvis skal inddrages under 
Udskiftningsomraadet.

Forslag, der indkommer til Udskiftningskommissionen eíler den ovenfor angivne 
Tid, kan med Kommissionens Billigelse tageí i Betragtning og overgives til Grande- 
slævnets Behandling og Afgorelse efter Reglerne i 2det Stykke.

Fjernereliggende Udmarksstrækning kan under Iagttagelse af de ovenfor angivne 
Regler inddrages under Udskiftning af Indmark, saaíremi nogen Parthaver i denne 
er villig lil helt eller delvis at ombylle sin Andel af lndmarken med saadan Ud
marksstrækning.

21 Saafremt under Udskiftningsforrelning angaaende Udmark (■§§ 78 81) frem
sættes en med § 6, ls le  Punktum, stemmende Begæring om Udskiftning af Bygdens 
Indmark, udsæMes Forretningen, indtil det er afgjort, om lndmarken skal udskif
tes, i hvilket Tilfælde en saadan Del af Udmarken, som Udskiftningskommissionen 
skíinner hensigtsmæssig, inddrages under Udskiftningsomraadet.

22 Af de under Udskiftningen inddragne udyrkede Arealer kan Landbrugsraadel, 
naar Almenvellet skonnes al kræve delte, fordre sig udlagt for Jordfondens Reg
ning, hvad der maatte blive lílovers, naar der er tillagt Haugens Faarebrug og 
de bestaaende Indmarksbrug de efler l  dskiflningbkommissionens Skon fornodne 
Arealer.

Ligeledes kan den kommunale Styrelse, naar Almenvellet skonnes al kræve dette, 
fordre, ut et af den angivet Areal skal afslaas tíl Kommunen, dog hojst 2 %  af 
det dyrkede Omraade og hojst I- %  af det uopdyrkede Omraade, med Fradrag af, 
hvad der i Henhold lil 1. Slykke maatte være afstaaet Lil Jordfonden,

Vederlaget for del, der saaledes fordres aíslaaet, fastsættes ved Taksation paa 
den i § C  i Lov Nr, 69 af 7, Maj 1B81 foreskrevne Maade, dog at Overskiin kan 
forlanges af Landbrugsraadel, Kommunen og af enhver Lodsejer inden for Ud- 
skiílningsomraadel.

Vederlaget tilfalder den paagældende Ejer, hvis han onsker at modlage Penge 
i Sledet for Jord, og ellers Fælliget, i hvilket Tilfælde Vederlaget fordeles af Ud- 
skiftningskommissionen mellem alle i Fælliget lodlagne i samme Forhold som deres 
Andele i Fælliget, beregnet efter Boniteringsværdien.

23 Under Udskiftning kan, saa vidt fornodent findes, inddrages enhver inden for 
Udskiftningsomraadel liggende Ejendom, om end denne ikke selv befinder sig i noget 
Fællesskab. Inden for Udskiftningsomraadet anses en Ejendom at ligge, selv om 
den kun delvis er omgivet af de Ejendomme, der er Genstand for Udskiftning.

24 Samtlige de under Udskiftningen inddragne Ejendomme skal idges fuldstæn
dig udskiftet. Skonnes saadan fuldstændig Udskiftning af hele Omraadet eller af 
en Del af delle efler de sledlige Forhold at være umulig eller uhensigtsmæssig, skul 
dog Fællesskabet oploses, saa vidt det er muligt og findes tjenligt.

KAP. i. Dctirijpgrundlugeí.
25 I Tilfælde af Sameje skífles efler Marketal, jfr . § 6. for saa vidt ikke Lods

ejernes Andele er beslemt ved andel Forholdstal, eller for saa vidt der ikkf tilkommer 
nogen af Lodsejerne særegne Reltigheder i Samejet,

26 I Tilfælde af Ejendomsblanding skiftes uden Hensyn lil Markelallel, saaledes 
at hver ;E jer faar igen tilsvarende til, hvad han afgiver.

For saa vidt del, for aL opnaa en Forenkling af den lekniske Fremgangsmaade, 
i Tilfælde af Ejendomsblanding skonnes forsvarligt at skifte slorre eller mindre Partier 
af Udskiftningsomraadet paa Grundlag af Markelallel, kan delle dog ske, naar efler en
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nærmere Undersogelse af Forholdene begge de af Retten udmeldte Medlemmer a í Ud- 
skiflningskommissionen ved en Indforsel i Udskiftningsprotokollen erklærer, at Ud
skiftning paa Grundlag af Marketallel af de paagældende Parlier er forsvarlig. Ud- 
skiflningsformanden og Sysselmanden ( jfr . § 8, '1de Slykke) vejleder Medlemmerne 
ved denne Undersogelse, men deltager ikke i Afgorelsen. Fremgaar det af Undersogel- 
sen, at Forholdene indenfor et Taksationsnummer er uensartede, herunder at der fore
ligger iojnefaldende Forskel i Jordens Bearbejdning, kan de nævnle to Medlemmer af 
Udskiflningskommissionen ved Beslutning og Indforsel i Udskiflningsjirotokollen fast
sætte Tillæg eller Fradrag i de enkelte Ejeres Murketa! som Grundlag for Udskift
ningen.

Hvor Marketallet lægges til Grund for Udskiftningen, opmaales Grænserne for de 
enkelte Tuksationsnumre, men den i § 13 omhandlede Udredning af Grænserne ind
byrdes mellem Lodsejerne erstattes a f en Opgorelse over E jerae med Angivelse af 
deres Marketal, evenlueh med Fradrag eller Tillæg, og den detaillerede Opmaaling og 
Kortlægning af de enkelte Lodder udelades.

KAP. 5, Udlodningen med derlil horende Besíemmctaer.
27 Den Lod, der tildeles hver E jer (for saa v id t angaar Jord i offentlig E je, jfr . 

Lov Nr. 174 af 4. Maj 1937, h v e r t  Brug), u dlæ gges saa vidL muligt samlet; naar der 
tildeles nogen E jer flere Lodder, bor Grunden derlil udtrykkeligt angives.

Naar Raadigheden over el Grundstykke deles eller forbliver delt, skal det i 
Forretningen udtrykkeligt anfiires, hvilken af Rettighedshaverne der fremtidig skal 
være E jer af Stykket. De ovrige Helligheder i delle bliver da al betragte som Brugs
rettigheder.

For saa vidl Udflytning ikke finder Sled, skal der saa vidl muligt aorges for, 
al enhver Lodsejer, der fremsætter Ønske derom, faar el passende mindre Jordstykke 
udlagt ved sil Beboelseshus.

28 Hver Lod skal afgrænses med varige og tydelige Mærker, saasom indhugne 
Kors i Klippe, store Sten eller nedsatte Mærkesten. Hver 'Linie betegnes som Regel 
ined mindsl tre Mærker. Grænselinjerne med Angivelse af deres Hebiingskal nojagtigL  
beskrives. Ligeledes skal saa vidl muligt den indbyrdes Afstand mellem Grænsemær
kerne angives samt Mærkerne selv aflægges paa Kortel.

De nærmere Beslemmelser, der maatte anses for paakrævet med Hensyn til 
Afmærkningen og Beskrivelsen af Grænselinierne, fostsæltes af Landbrugsraadet,

29 De fornodne Veje udlægges og beskrives, hvorhos det besteraes, hvorledes der 
skal forholdes med Henyn lil deres Anlæg, Vedligeholdelse og Benyttelse.

Anses det for nodvendigt at anlægge Vej over Nabogrund, udforer Udskiflnings
kommissionen de i saa Henseende nodvendige Mæglingsforsog og Skon.

30 Ligeledes træffes, om fornodent, Bestemmelse i Henseende lil Vands Benyllelse, 
Molleplads, Nostegrund, Fiskelórringsplads, Landingssted, Fiskeri, Drivtang o. a. I. 
For saa vidt saadanne Herligheder er Genstand for Udskiftningsbehandliiig, bor de, 
hvis det kan ske uden Skade for nogen, fortrinsvis udlægges i Sammenhæng med den 
Ejendom, hvortil de horer.

Omfutler Fælliget Vand, som anses skikket til Vandkraftaulæg af nogen Be
tydning, skal fra Udskiftningen undtages Vandfald samt eventuelle Dæmninger og 
Ledninger med tilhorende Grund.

31 Der bor gives den kommunale Styrelse Lejlighed til under Udskiftningen al 
fremsætte de Bemærkninger, hvortil den finder Anledning, angaaende Veje, Landings
steder, Byggepladser o. lign., hvorhos Udskiflningskommissionens Formand skal 
saa vidt muligt være Kommunalbestyrelsen behjælpelig med at puase, at der affattes 
den mesl hensigtsmæssige og formaalsljenlige Byggeplan, og skal med detle for 
Øje være berettiget til at tilkalde fornoden sagkyndig Bistand.

32 Findes der inden for Udskiftningsomraadet vandsyg Mark, som er egnet til 
Dyrkning, kan de fornodne Aflobsgrofler udstikkes og Bestemmelse træffes om disse 
Groflers Anlæg og Vedligeholdelse, hvis det anses Tor nodvendigt for Udskiftningens 
Skyld.
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Opstaar der Sporgsmaal om ol aflede Vand over Nabogrund, soger Udskiflnings- 
kommissionen al opnna mindelig Overenskomst i saa Henseende.

33 Udskiftnings-kommissionen tager Bestemmelse om Hegnspliglen og dens For
deling. Med Heg*yn til Hegnspliglen folges Reglerne i den gældende Hegnslovgivníng, 
medens der ved Fordelingen gaas frem efter frit Skon under Iagttagelse af tlet 
tidligere mellem Lodsejerne for saa vidt bestaaende Forhold. Det paases, ut hver 
Lodsejer saa vidt muligt faar Pligt l'sl at hegne for egen Ejendom og i sammenhæn
gende StTækning; stoder noget ham tidligere paahviiende Slykke af Hegn lil andre 
Ejendomme, siiges del overfort til di^se mod Udjævning andetsteds. Afgiver nogen 
Hegn og der paa den Strækning, som for Eftertiden tilfalder ham, enten intet Hegn 
findes eller ringere Hegn, tillæggea der ham Erstatning.

Er del for at kunne fordele Hegnspliglen mellem Lodsejerne indbyrdes fornodent, 
har Udskiflningskommissionen Myndighed til al ordne Hegnsforholdet mellem Fæl- 
ligel og Naboejendom.

34 Skiftes uopdyrket eller mindre vel dyrket Jord mod opdyrkel eller bedre dyrke!, 
bliver Dyrkningsvedertau eller Afsovn^godlgiirelse at beslemme og sættes efler Om
stændighederne i Jord, Penge eller andet, iaasom Arbejdshjælp, Godning eller midler
tidig Overladelse af et Jordslykke. Vælges Arbejdshjælp, Godning eller anden Natu
ralydelse, btir dog Pen^e ahid sættes allernalivt, saaledes at Yderen har Valgel.

35 Skifles fri Lod mod en med Brugsret betynget Lod, hor Erstatningen, for saa 
vidt Byrden er stedsevarende, ikke sættes i andel end fortigel Lod, saafremt saadan 
Frstatningsmaude hensigtsmæssigt lader sig anvende.

36 Afgiver Lodsejer mere Torvejord, end han faar igen, sker Udjævning paa den 
Maade, Udskiílningskommíssionen bestemmer.

Det kan dog kun paalægges en Lodsejer al afgive mere Torvejord, end han faar 
igen, naar l 'fl«kiflningskommissionen »konuer, al Forskellen ikke er af væsentlig Be 
lydninn for Lod.-ejeren.

37 Hur Lodsejer uf udyrket Samejemark indlagt noget Stykke, som han har ry Idel 
og opdyrket, og Indlæggelsen kende* uhjemlet, kan Udskiftningskommissionen, hvi' 
del findes billigt, enlen !ade ham beholde Stykket, mod al der tillægges de andre Lod
ejere forholdsvis tilsvarende Stykker uf Marken, eller -tilstaa liam passende Dyrknings- 
vederlag.

38 Med Hensyn lit Loddernes Tiltrædelse saavel som overalt eller?, hvor del er for- 
nodenl, har Udskiflningskommissionen at sælle en vis Frisi eller visse Friter, inden 
hvilke dens Bestemmelser under retslig Tvang skal fuldbyrdes eller efterkommes. Fri
slerne maa ikke sættes nærmere Forretningens Slutning end 3 Maaneder, medmindre 
samtlige vedkommende samtykker deri.

39 Samlidíg med Udlodningen har Udskiflningskommissionen, for saa vidt den 
anser det for nodvendigt for at afværge Forrykkelse uf den bestaaende Tilstand, Myn
dighed til nærmere al 'bestemme, hvilke Indskrænkninger i Henseende lil Loddernes 
Brug Lodsejerne og andre vedkommende skal være underkastet, indli! Udskiftningen 
er traadt i Krafl.

Overtrædelse af de i Henhold lil nærværende Paragruf eller § 12 givne Bestem
melser straffes med Boder og paatales, naar del forlanges af nogen vedkommende, uf 
det offentlige som Politisager. Boderne tilfalder Landskassen.

40 Paa Sleder, hvor der er Fare for Elvebrud, Skred, Soskade eller lignende, kan 
Udskiftningskommissionen taL'e Hensyn dertil ved at bestemme, at de fornodne Sikker
hedsforanstaltninger skal forelages, og fordele de dermed og med den fornodne Ved
ligeholdelse forbundne Udgifter. Hur det ikke ved Udlodningen været muligt at tage 
Hensyn dertil, kan Kommissionen bestemme, hvorledes der skal forholdes, hvis der 
senere skulde ske Skade, og hvorledes Skaden skal fordeles.

KAP. 6. Behandling af Brugsrettigheder under Udskiftning.
41 Berórer Udskiftning Lejer eller anden Bruger, bliver Forholdet mellein ham 0 " 

Ejeren, saa vidt fornódenl, al ordne af Udskiftningskommissionen.
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42 Er Jord bortlejet (eller paa anden Maade overladt lil Brug) for Brugerens Livs
tid eller for et Tidsrum, hvoraf mere end 25 Aar er tilbage, skal Udskiftningskom- 
misskmen, saa vidt det findes tjenligt for Udskiftningen, ved Mægling mellem Ejer 
og Bruger soge Jorden afhændet til Brugeren. Det samme gælder, naar intet sikkert 
kan oplyses om Brugstidens Længde, nten Udskiflningskommissionen skonner, at 
Brugsforholdet maa formodes at være indgaaet for saadan Tid som ovenfor er angivet.

E r Jorden i det nævnte Tilfælde i Sameje, kan Ejerne af - . af det i Jorden 
lodtagne Marketal træffe Bestemmelse med bindende Virkning for alle Lodlagerne om 
Jordens Afhændelse til Brugeren, Afhændes den ikke lil Brugeren, bliver den under 
Udskiftningen i alle Henseender at behandle som en særskilt Ejendom, men den bor 
saa vidt muligt ved Udlodningen la:gges i Sammenhæng med Lod, der udlægges til 
Brugeren som hans Ejendom, Saadan Jord maa efter Udskiftningen ikke udstykkes 
eller paa anden Maade deles uden Landbrugsmodels Samtykke, som kun inau med
deles, naar Trang til Byggegrunde eller hensiplsmæssi’: Sammenlægning med Nabo 
lodder taler derfor.

Er Jorden i del anforte Tilfælde ikke i Sameje, vil Udskiftningskoinmissionen, naar 
særlige Omstændigheder laler derfor, kunne udlægge den i Sammenhæng med 
Ejerens Lod.

43 Bestemmelserne i §§ 11 12 om Brugsrettigheder finder ikke Anvendelse paa 
Fæstereitigheder paa Jord i offentlig Eje, jfr. Lov Nr. 171 af 21, Maj 19H7,

44 Anses det fornodent lil hensigtsmæssigt Skifte, har Udskiftningskommisionen 
Myndighed lil al flytte en ikke med BesiddeUe forbunden Brugsrettighed íra el Sled 
til et andet, at begrænse Pellet for dens Udovelse, al faslsælle Brugsmaaden og over
hovedet at ordne Forholdet mellem brugsberelligct og E jer alt for saa vidt ske 
kan, uden at Rettigheden formindskes eller dens Udovelse í nogen folelig Grad g o reí 
besværligere for Rettighedshaveren. I Overensstemmelse hermed kan saadan Brugs
rettighed overfores fra det hele Fællig til en enkelt eller enkelte aí de udskiftede 
Lodder saavel som fra en Lod til en anden,

45 Kan hensigtsmæssigt Skifte ikke opnaas ved saadan Ordning af Brugsforholdet 
som i forrige Paragraf omhandlet, kan Udskiflningskommissionen aflose den paagæl
dende Brugsrettighed. Aflosnin^smaaden bestemmes efter frit Skon. Dog kan, hvis 
Rettigheden findes at være uundværlig for Betlighedshaveren, Aflo^ning kun ske ved, 
at der udlægges ham en Lil Rettighedens Værdi svarende Andel af Fælligel, der giver 
ham Adgang Lil en Brug, som i det væsentlige er ensartet med den, han tidligere 
havde. Rel Lil Sommergræsning for Koer kan, om fornodenl, afloses med en passende 
Andel af Fæliiget eller, saafremt den græsningsberettigede foretrækker det, med 
Vederlag i Penge.

Bestemmelserne i §■ i 1 og i denne Paragraf? forste Slykke finder ogsaaa Anvendelse 
paa Tðrveskærsrettigheder.

Med Hensyn til Vintergræsning for Faar i tndmark har Udskiftnirisr-kommissionen 
Myndighed til at ordne Forholdet mellem Brugsberettiget o g  Ejer. iaalede- at Aflos
ning mod fuld Erslalning kan gennemfóres over et af L dskiflningskommissionen 
faslsat Aaremaal.

KAP. 7. Udflytning.
46 Skonner Udskiftni ngskommissionen, at Udflytning væ-enlli;: vil fremme hen

sigtsmæssig Udkiflning, kan den. saafremt Midler dertil er beviluel af Landskassen, 
lilslaa Udflylningshjælp. der dog ikke maa overstige Halvdelen af Omkostningerne 
ved Husets FlyLning. Ved Afgorelsen af, om saadan Hjælp bor tilsluos. samt af dens 
Belob og Fordeling, tages Hensyn til Udflytningsomkostningernes Slorrelse saavel *om 
til vedkommende Lodsejer- Kaar og ovrige Forhold. Kommissionen kan. naar den 
ikke selv mener at have tilstrækkelig Indsigt, tilkalde bygningskyndig Bi tand ved Be
regningen af Omkostningerne; de dertil rnedgaaemle Udgifter medreqne? til Ud
skiftningens Omkostninger.
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I særlige Tilfælde kan Udskiftningskommissíonen paa by de Flylnni" af Udhuse, 
Níi&ler, Moddinger og Signende, saafremt den skcinner. ot del vil være hensigts
mæssigt for Udskiftningens Skyld og for Regulering af bebyggede Slrog, dog saa
ledes, at Flytningen ikke medforer en Forringelse af Bruset. I saadanne Tilfælde kan 
den Del af Udflytningsomkoslningerne, der ikke udredes af Landskassen, dels paa
lægges den eller de Ejere, der opnaar særlig Fordel af Flygtningen og dels Kom
munen i Forhold lil den Fordel, der opnaas ved en mere regulær Bebyggelse eller 
\ed Forbedring af de stedlige Sundhedsforhold.

Kan væsentlig Besparelse indbindes ved, al Udhusbygninger byttes, kun Ud- 
skiftningskommissionen paabyde et saadant Bytte, naar Bygningerne bar samme 
Bestemmelse og nogenlunde summe Slorrelse saml i del væsentlige er lige godt 
vedligeholdt, og Byttet ikke skonnea al medfbre væsentlig Ulempe for nogen af 
Ejerne.

KAP. 8. Afgorelse a f Relaltvisiighedcr.
47 Opslaar der under Udskiftnting inden for Fælligel eller med udenforslaaende 

Tvist angaaende Grænser, Ejendomsret, Brugsret eller andet lignende, og det for Ud
skiftningens Skyld er nodvendigt, ot Tvisten afgores. da har Udskiflningskommis- 
sioneti at mægle Forlig og, saafremt Tvisten ikke derved bilægges eller overlades 
li] Voldgift, at afgore den ved Kendelse, efler al de Oplysninger, som anses fornodne 
og hensigtsmæssigt kan erhverves, er tilvejebragt. Horer Tvislen ifolge den ovrige 
Lovgivn.ing under Landvæsenskommissionens Paa'kendelse, Iræder Udskiflnmgskom- 
missionen i den nævnle Kommissions Sled.

Under Behandlingen af saadan Tvi=<t fralrædcr Udskiflningsformanden og lillræ- 
der Sysselformanden som Formand for Kommissionen.

Fratræder Sysselmanden Kommissionen paa Grund af personligt Forhold til Sa
gen eller Parlerne, beskikker Amtmanden en anden Sysselmund som Formand for 
denne.

48 Anser Udskiftningskommissionen del fornodent, forinden Kendelse afsiges, al 
faa Vidneforklaringer, udfærdigcr Formanden efler Forltandling med de tvislende 
Parler en Indkaldelse, hvori Tvistens Gensland lydeligt hetegnes. Indkaldelsen be- 
sorges af Formanden forkyndt med et af ham fastsat Varsel for vedkommende Vid
ner og Parter; Forkyndelsen for Parlerne kan ske i den eller de vedkommende Byg
der paa den i § 9 nævnle Maade. Vidner, der bor eller opholder sig pati Færoerne, 
er pligtige al give Mode pau det Sled, hvor Kommissionen holdes. Parlerne kan 
fremstille andre Vidner end de af ÍFormanden indkaldte.

Der tilkommer Vidnerne Godtgorelse i Overensstemmelse med Punkt i Lov 
Nr. 171 af 11. Maj 1935.

49 Ved Kendelsen, som afgives snarest muligt og senesl inden 14 Dage efler Op
tagelsen. bestemmes, hvilken Forudsætning der, for saa vidt del omtvislede angaar, 
skal lægges til Grund Tor Udskiftningen (eller —  i de i § 47, 2det Punkium, nævnle 
Tilfælde — hvorledes Tvislen afgores)* og Udskiftningen udfores derefter i Over
ensstemmelse med Kendelsen, uden Hensyn til, om nogen af Parterne erklærer sig 
misfornojet med den,

KAP. 9. Anke og Gennemsyn.
50 Udskiflning saa\el -som derunder afgiven Kendelse, Skon og Bestemmelse kan 

indankes til Prm else íor Overudskiftningskommissionen.
Overudskiftningskommissionen bestaar af Sorenskriveren (Dommeren) som For

mand og I Medlemmer tillige med 4 Suppleanter, der for hver Sag udmeldes af Amt
munden blandt de í § íi nævnte 24 Personer.

51 Forinden Udskiftningen, hell eller delvis, er afsluUel. kan Anke ikke finde 
Sled. Herfra undlages dog de Tilfælde, hvor Nabo eller nogen, der ikke er erkendt 
som Lodsejer eller brugsberedigel. vil indanke en falden Kendelse, saml de T il
fælde, hvor Udskiftningskommissionen finder det hensigtsmæssigt al give Adgang
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til Anke for Forretningens Slulning. 1 sidstnævnte Tilfælde skal det i Kommissionens 
Afgorelse udtrykkeligt siges, at Anke kan ?ke, -kont Forretningen ikke er afsluttet.

52 Ankefristen er tre Maaneder, regnet i de ovennævnte Undtagelsestilfælde fra 
Kendelsens Forkyndelse, men ellers fra Forretningens Slutning. Oprejsning kan 
ikke finde Sled. Inden Fri tens Udlob maa skriftlig Bepæring om Indankningen 
være indkommet lil Sorenskriveren (Domineren).

En indgiven Ankebe(.'.æring kan tilbagekaldes, naar alle vedkommende samlyk- 
ker deri.

53 Naar betimelig Anke er sket, stilles Udskiftningens Afslutning eller Ikrafttræ
den i Bero. Herfra undtages dog de i § 39 omhandlede Brugsforskrifler.

54 Under Sagens Behandling ved Overudskiftningskommissionen er Udskiftnings- 
formanden pligtig at være til Stede og give alle fornodne Oplysninger; har han 
Forfald, beskikker Færoernes Landsstyre en anden Mand i hans Sted.

Med Hensyn til Varsel forholdes som for Udskiftning bestemt med den Ændring, 
at Varslet kan nedsættes til 1 Maaned. For Forretningens Udfiirelse gælder i ovrigt 
de samme Regler som ved Udskiftning, for saa vidl de er anvendelige. (Dog ’kan 
Fristerne sættes nærmere Forretningens Slulning end i § 38 bestemt.

55 Den ankende skal snarest efler at han skriftligt er opfordret dertil af Soren
skriveren I Dommeren) fremsætte sine Ankegrunde. Overudskiftningskommissionen 
har forelbbig ikke at anstille Undersogelse i videre Udstrækning end fornodent for 
at faa det paaklagede oplyst og rettet. Findes del da, at den ankende ingen Grund 
har til Anke, stadfæstes Udskiftningen. Findes det derimod, al Forandring i nogen 
af de paaklagede Henseender bor go res til den ankendes Fordel, kan de Lods
ejere, som ved Forandringen vil lide Tab, kræve, at Undersogelsen udstrækkes saa 
langt, som det er nodvendigt for at bringe paa det rene, om ikke Udskiftningen i 
nogen tilsvarende Henseende ogsaa bor forandres til deres Fordel, og Forholdet 
ordnes í saa Fald efter Overudskiftningskommissionens bedsle Skon, uden Hen
syn til, om den ankende derved i det hele bliver sleltere stillet end ved Udskift
ningen.

56 Opstaar der for Overudskiftningskommissionen Tvisl om Crænser, Rettigheder 
og deslige, som ikke er fremkommet ved Udskiftningen eller ikke dér har faael 
sin Afgorelse, bar Overudskiftningskommissionen. saafremt Tvisten ikke kan bilæg
ges eller overlades til Voldgift, al paakende den, for saa vidt dens Afgorelse vil 
have væsentlig Indflydelse paa det, som er Forretningens Genstand.

57 Med de Lempelser, som folger af de i §§. 52— 56 givne Forskrifler, behand
les Sagen i ovrigt efler Reglerne om Sagers Behandling ved Overlandvæsenskom- 
missionen og om deres Indankning for Hojesteret. jfr . Loven om Landvæsenskom- 
missioner.

58 Antager Lodsejer, at der ved Udskiftning er indlobel Fejl i Kortet, Bereg
ningerne eller Maalingsarbejderne, kan han inden Ire Maaneder fra Forretningens 
Slutning forlange Gennemsyn bos Landbrugsraadet, der kan antage en anden Ud- 
skiltningsíormand eller en anden kyndig Mand til Bistand ved Gennemsynet. Findes 
der ved GennemsyneL Fejl, som har Ha ft ikke uvæsentlig Indflydelse paa Resul
tatet, paalægger Færoernes Landsstyre Udskiftningsformanden inden en vis Frist 
at rette de paupegede Fej! og derefter i Medfiir af de foretagne Retlelser at foran
stalte Udlodningen omgjort, dog saaledes. at Kommissionen kan fastsætte Erstat
ning i Penge, saafremt Omgorelsen skonnes uforholdsmaissig bekostelig.

Forlangende af Gennemsyn standser ikke Udskiftningens Ikrafttræden. Foranledi
ger det foretagne Gennemsyn Omlodning, kan Omlodningen og de tinder den írufne 
Bestemmelser saavel som Udskiftningen for iivrigt, for saa vidt den er berort af 
Omlodningen, paaunkes inden tre Maaneder fra Omlodningens Slutning.

Har Landbrugsraadel anlaget Bistand til Gennemsynet, betales der til Dækning 
af Udgifterne herved et efler Landbrugsraadets Skon fastsat Belob.
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KAP. 10, Omkostningernes Udredelse,
59 Landskassen udreder den Godlgorelse og de Dagpenge, som tilkommer Ud* 

skiftningsformanden, Alle andre Omkostninger ved Udskiftningsforrelning, herun
der den I § 12 omhandlede Erstatning, fordeles imellem Landskassen og Fælliget 
med Halvdelen lil hver; den Del af Fælligels vedkommende, som falder ipaa Jord 
i offentlig E je, jfr . Lov Nr. 171 af 24. Maj 1937, bæres af vedkommende Fæstere.

GO De Omkostninger, der ikke afholdes af Landskassen, udredes eíter gamle 
Markelal udelukkende af den eller dem, som bar forlangt Forretningen, naar ved
kommendes Forlangende findes aahenbart ubefojeí, nnar der nægtes Forretningen 
Fremme paa Crund af en vedkommende tilregnelig Formfejl, eller naar Udskift- 
ningsbegæringen frafaldes (§ 10, 2det Stykke). Del samme gælder ved Anke til 
Overudskiftningskommíssionen de nævnte Omkostninger, naar Udskiftningen ved 
Overudskiftningskommissionen ikke bliver væsentlig forandret, saasom ved Om- 
gorelse af Delingsplanen eller ved et forholdsvis ikke ubetydeligt Tillæg til nogens 
Lod, eller naar Anke frafaldes.

Bestemmelserne i Lov om Rettens Pleje af 11. April 191G &§ 151, 32-1., 325, 326. 
327 og 328 finder Anvendelse \ed Overudskiftningskommissionen, dog med de af 
Forholdets Natur folgende Lempelser.

Bl Med Hensyn lil Fordelingen af Omkoslningernc mellem Lodsejerne opfores 
ffilgcndc vejledende Regler:
a. Til Grund bliver under almindelige Omstændigheder at lægge, i Tilfælde af 

Sameje, det gamle Marketal eller del andel Forholdstal, hvorefter der maatte 
være skiftet, og i Tilfælde af Ejendomsblandíng Skallemarketaliel.

b. Berores en Ejendom knn for en Del of Udskiftningen, knn der gives vedkom
mende Lodsejer el forholdsmæssigt Afslag.

c. Efter som Udskiftningen skonnes at medíore stiirrc eller mindre Fordel for 
Lodsejer, kan hans Andel forhojes eller nedsættes. Er nogen Ejendom, der ikke 
selv ligger i Fællíg, i Henhold til § 23 inddraget under Udskiftningen, kan 
dens E jer være fri for al Deltagelse i Omkostningerne.

d. Har nogen væsentlig Del af Udskiflningskommissionens Tid \æret oplaget af 
Tvistighed, der udelukkende eller hovedsagelig vedkommer enkelt Lodsejer, bor 
der paalægges denne passende Omkostninger.

c. Udgifter, der udelukkende skyldes en cnkell Lodsejer, kun, hvor del skonnes 
billigt, paalægges denne helt eller delvis.

62 Berores Brugsret af Udskiftning, kan der paalægges den brugsberetligedc en 
Del af Omkostningerne, fastsat skðnsmæssigt efter Brugsrettens Værdi og den 
Foriigeise, denne har vundet.

63 De Omkostninger, som paahviíler Fælligets vedkommende, udredes forskudsvis 
af Landskassen. De opkræves hos Skyldnerne sammen med det forste Aarsbidrag 
til Landskassen, «om forfalder lil Betaling efter Forlobet nf 1 Aar fra Udskiftnin
gens Slutning, medmindre Lagtingel iilstaar afdragsvis Betaling af Belobet; i T il
fælde af manglende Belaling kan de inddrives ved Udpanlning.

64 Er der under Forretningen opslaaet RetsUist og vedkommende Kommission 
skonner, at Parterne eller den ene af dem har haft rimelig Grund til at rejse Rets- 
sporgsmaalet, og at det ikke kan tilregnes vedkommende, at Forholdet er blevet 
eller forblevet uklart, kan Kommissionen bestemme, al Omkostningerne ved Tvi
slen eller en Del af dem skal afholdes af Landskassen.

65 Betalingen for Gennemsyn og for dermed forbunden Befaring af Austedet 
udredes af den, som har forlangt del. In Is Cennemsynet ikke leder til Omtodning; 
i modsat Fald udredes den saavel som Omlodningsudeifter af Landskassen, med 
eventuel Regres for denne til Udskiflningsformanden,

66 Af den, som forlanger Gennemsyn, kan kræves enten Forskudsbetaling af 
eller betryggende Sikkerhedsstillelse for den Del af Omko-itningerne. som efler fore- 
liibigl Overslag antages at ville falde tmdre end Landskassen Lil Last,

67 Bliver Fordelingen af Omkostningerne \ed Idskiftningen, efter at Belallng
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allerede er ydel, forandret ved Overudskiftningskommissionen, har denne paa For* 
landende at træffe de i saa Henseende Fornodne Bestemmelser.

KAP, 11. Forskellige. Bestemmelser.
68 Udskiftningskommissionen fastsætter, hvor mange Skattemarker liver af de 

ved Udskiftningen udtagte Ejendomme udgor, idel den bestaaende Matrikulering 
benyttes som Grundlag, saaledes. al Antallet af Skattemarker ikke formindskes og 
kun forhiijes, naar hidtil ikke særskilt matrikulerede Jorder indgaar under Ud
skiftningen. Den har i dette Øjemed at foranledige dc hidtil ikke særskilt matri
kulerede Jorder, som indgaar umler Udskiftningen, ansat i SkaMemnrker efter Bo- 
niteringsværdi.

69 lugen kun fraskrive sig Retten til at kræve eller fuldbyrde Udskiftning. Lige
ledes cr Overenskomst, hvorved der opstilles Hindring for fuldstændig eller hensigts
mæssig Udskiftning, ugyldig.

70 Om en Strækning cr at anse som Indmark eller som Udmark, afgores i Tvivls
tilfælde af vedkommende Kommission.

71 Naar Lodsejer eller brugsbereltígei, hv is Lod eller Brugsret er behæftet eller 
beslaglagt, ved Udskiftning faar Vederlag i Penge, maa Belobet ikke udbetales 
ham, medmindre han derlil erhverver alle vedkommendes Samtykke. Den, der skal 
udrede Vederlaget, kan fri sig for Ansvar ved at deponere Belobel hos Sysselman
den. som igen indsælrter det i et af Færoernes Landsstyre dertil godkendt Penge
institut.

Her bliver det staaende, indlil det naa lovlig Maade er afgjort, hvem der har 
Ret til det.

Hvorledes der i Tilfælde ‘ om nævnt skal foreholdes med Udflytningsbidrag. be* 
stemmes af Udskiflningskommissionen,

72 Er Lodder, som ved Udskibning samles ti) een Ejendom, pantsat til forskel
lige, bliver del indbyrdes Retsforhold al aftíore af Domstolene efter Lovgivningens 
almindelige Regler.

73 Hvad del ved offentlig Udskiftning er paulagl E jer eller brugsberet li gel at 
udrede, hviler, naar Tinglæsniug har fundet Sled, som Hæftelse paa Ejendom el
ler Brugsret foran Haiftelser, der samtidig eller <enere linglæses, Saadan Hæf
telse skal udslettes af Panlebogen. naar 10 Aar er forlíihct fva dens Tinglæsning, 
for saa vidt Tinglæsningen ikke er fornyet Fornyelsen gælder íor 10 Aar; Betaling 
erlægges ikke for den.

74 Færoernes Landsstyre har Overbestyrelsen af Udskiftningsvæ-enel og drager 
Omsorg for, at Udskiflningskorlenc opbevares beliorigl. Lodsejerne kan fan Gen
part af dem mod Betaling, som faslsælles af Færiiernes Landsstyre.

75 Udskiflningskommissionen faslsæller de Regler, som skal anvendes, 
hvis E jer eller Bruger ikke i belimelig Tid har udfort det ham paahvilende Ar* 
bejde med Hensyn til fælles Vej. Vandledning, Groft eiler ande' Anlæg. Hvis det 
bliver nodvendigt al lade udfore Arbejde, som paahviler nogen, og Omkostnin
gerne herved ikke paa Anfordring erstuite^ af vedkommende, kan disse inddrive« 
ved Udpantning.

TREDIE AFSNIT. Udskylning a f Udmark og a f Herligheder, som er i Ftvllig,
KAP. 12. Mindelig Udskiftning.

76 Udmark kun udskifles eller deles i mindre Fællig (Haugeparter) ved minde* 
lig Forening, naar alle vedkommende Ejere er enige, og naar der erhverves Sam
tykke fra Brugere, Panthavere, Serv iluthavcre og Indehavere aí andre begræn
sede Rettigheder i Ejendommen, for saa vidt de bercires af Udskiftningen. Over
enskomsten skal oprettes skriftlig og linglæses samt indsendes lil Matrikulkorvtorot. 
der foretager fornoden Tilfojclse i Generalstabens Maalebordsblade, der autorise
res som Originalkort. Den skal indeholde en lydelig og niijaglig Beskrivelse af den 
enhver (Enkeltmand eller flere Sainejere i Fællig) tildelte Ejendoms Beliggenhed,
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Grænser og Rettigheder. Endvidere skal Overenskomsten indeholde alle fornodne 
Bestemmelser om Servitutter og andre begrænsede Rettigheder; opnaas der ikke 
Enighed i sau Henseende, kan denne Del af Sagen bringes til Afgorelse paa den i 
§ 82 foreskrevne Maade.

77 Tilsvarende Regler gælder om Sammenlægning af Hnugeparler saavel som om 
Udskiftning og Sammenlægning af Herligheder eller Brugsrettigheder (derunder Tor- 
veskærsreUigheder), som er i Fællig.

iKAP. 13. Ofjenllig Udskiftning.
78 Ved offentlig Udskiftning og Sammenlægning af Udmark, Herligheder eller 

Brugsrettigheder, som cr i Fællig, forholdes efter Reglerne i §§ 6 og 8, jfr . S 4, dog 
erstattes Ordet »Indmark« med »Udmark«. Ved Sammenlægning kræves, al der 
stemmes paa Crandeslævne for hvent nf de Brug, der onekes sammenlagt.

79 Udskiftningskommissionens Formand berammer Forretningen tíl en beslemt 
Dag paa Aastedet. Berammelsen kundgores i det lil retslige Bekendtgorelser paa 
Færoerne autoriserede Blad mindst 2 Gange med 14 Dages Varsel og bringes derhos 
til Kundskab i vedkommende Bygd i Overensstemmelse med Lov Nr. 59 af 1. Aprii 
1912 for Færoerne om Of/hævelse af Kundgoreise ved Kirkeslævne m. m.

80 Med Hensyn Lil Udskiftningens videre Fremme forholdes efler Reglerne om Ud
skiftning nf Indmark med de Lempelser, som Forholdene gor nodvendige.

81 Angaar Udskiftningen UdmarkssLrækninger, som indtages lil Opdyrkning, skal 
den paagældende Strækning og de enkehe ved Udlodningen udlagte Lodder lakseres 
og ansættes i Skattemarker efler Regler í § 68, hvorhos Kommissionen itræffer Be
stemmelse om Hegnspliglen og dens Fordeling, saavel for den nyindlagte Udmarks- 
strækning som for ,den lidligere Indmark, for saa vidl Hegn i eller om dertnc over- 
flodiggores af Hegn i eller om den nyindlagte UdmarksMrækning.

82 Ved Anke forholdes efler Reglerne i kap. 9,
83 For saa vidl angaar de Udskiftningsbegæringer, der maalte være beslullet paa 

Grandestævne fór denne Lovs Ikrafttræden, kan Beslutningen om al frafalde Ud- 
•skiflningsbegæringen efter Reglerne i Lovens § 10 dog ske med bindende Virkning 
for samllige vedkommende, saafremi saa manire frafalder deres Begæring, at de 
tilbageværende udgor mindre i Markelol og Ejertaí. end hvad omhandles i Lovens 
§ 6, Stk. 3.

29. Marls —  An. for Færoerne Nr. 161 om FORSIKRING MOD FØLGER AF 
U LYK KESTILFÆ LD E.

KAP. L Almindelige Bestemmelser.
1 Rammes en i Medfor aí denne Anordning forsikret Person af el Ulykkestil

fælde, der midlertidigt eller vedvarende forringer hans Erhvervsevne, er han pan den 
Maade og i det Omfang, som nedenfor bestemmes, forsikret mod Ulykkestilfældets 
Folger. Forvolder Ulykkestilfælde! Diidert, er hans efterladte pua samme Maade 
forsikrede mod det lidte Tab af Forsorger.

Lige med l  lykkestilfælde regnes skadelige Paavirkninger af hojst nogle faa Da
ges Varigbed, der skyldes Arbejdet eller de Forhold, hvorunder det íoregaar, og 
som medfórer Forringelse af Erhvervsevnen eiler Dod.

Konstateres der en Sygdom af en af de i nedenstaaende Skema omhandlede Arter 
hos en forsikret Perlon, der har værel beskæftiget i en af de Virksomheder, som 
paa Skemaet er anforl udfor paagældende Sygdom, og denne med Rimelighed lader 
sig henfbre til hans Arbejde i •-aadan Virksomhed, berettiger Sygdommen og dens 
Folger til Erstatning i Overensstemmelse med nærværende Anordning, Forsikrings- 
pligtig Arbejdsgiver for paagældende Person er Arbejdsgiveren i den Virksomhed 
af omhandlede Art, i hvilken han sjdst har været beskæftiget for Sygdommens 
Konstatering, medmindre del kan godtgores, at Sygdommen skylde - Arbejde i en 
anden Virksomhed. Hvor der i nærværende Anordning knyttes Retsvirkninger til 
Dagen for et Ulykkestilfældes Indtræden, gælder for de heromhandlede Sygdomme 
Dagen for Sygdommens puavi-elige Optræden.
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Fag, Industrier og ArbejdsprocesserSygdomme og giftige Stoffer

Forgiftning ved Bly og dets Legeringer el
ler Sammensætninger saml Folgerne 
af saadan Forgiftning.

Forgiflning af Kviksolv og dels Legerin
ger eller Sammensætninger saml Fol- 
gerne aí saadan Forgiflning.

Behandling af Mincralier, indeholdende 
Bly, derunder indbefattet Blyaske i 
Zinkværker.

Sammensmeltning af gammel Zink og Bly
i Barrer,

Fremstilling af Genstande af smeltet Bly 
eller af blyholdige Legeringer.

Arbejde i grafiske Industrier.
Fremstilling af Blyforbindelser.
Fremstilling og Reparation af elektriske 

Akkumulatorer.
Tilvirkning og Anvendelse af Emaille, in

deholdende Bly.
Polering ved Hjælp af Blyfilspaaner eller 

blyholdig Tinaske.
Malerarbejder, omfattende Tilberedning og 

Brug af Beklædningsmaterialer, Kit 
eller Farvestoffer, indeholdende Bly-

I
 pigment.
Ophugning (Opskæring) af Skibe, Jern

konstruktioner, Muskindele o. lign. 
med blyholdig Bestrygning.

Rehugning af File med Anvendelse af Bly
underlag,

Iteparalion og Rensning af Blykamre og 
andel Arbejde med Bly i Svovlsjre- 
fabrikker.

Splidsning af Blykabler, Fremstilling og 
Paalodning af Rlyrrmffcr lil saadanne, 
Haandtering uf Blykablcr ved Tilrette

. lægning o. lign.

Behandling af Mincralier. indeholdende 
Kviksolv.

Fremstilling af Kviksolv blandinger.
Fremslitling af Maale- eller Laboratorie 

apparater.
Tilberedning af Raustoffer lil Brng i Hat- 

teinduslrien.
Ovníorgyldning,
Anvendelse af Ktviksolvspumptr ved Frem

stillingen af elektri-ke Glodelamper.
Fremstilling af Fænghætter ved Hjælp af 

Knaldkviksølv.
Tilberedning af Raa-loffer til Brug i Fill- 

imlustrien.
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Sygdomme og giftige Sloffer

Miltbrandiníeklion,

Kroniske og kronisk recidiverende Hud
sygdomme, fremkaldt af eksotiske 
Træsorter.

Lungesygdomme, der skyldes Indaanding 
af Stensto\ og Mineralier.

Forgiftning \ed Fosfor eller dels Forbin
delser og de direkte Folger af en saa
dan Forgiftning,

Forgiftning ved Arsenik eller dets Forbin
delser og de direkle Folger af en saa
dan Forgiftning,

Forgiftning ved Benzol eller dens Homolo
ger, deres iNitro- og Amidoderhaler 
og de direkle Folger deraf.

Forgiftning ved hulogene Derivater af kul
brinter af den aiiphatiskc Række.

Patologiske Forandringer, som skyldes:
a. Radium og andre radioaktive Sloffer.
b. R ontgenstraaler.

676

Fag, Industrier og Arbejdsprocesser

Arbejde i Forbindelse med Dyr. inficeret 
med Millbrand. Behandling af dode 
Kroppe af saadanne Dyr, herunder 
Huder, Hove og Horn.

Lastning. Losning eller Transport af Va
rer.

Enhver under Ulykkesforsikringen horende 
Virksomhed og Beskæftigelse.

Skurepulverfabrikation.
Porcelænsínduslri og keramisk Industri. 
Slenindustri.
Visse Arbejder inden for Jern- og Melal- 

industri (Slibning, Sandblæsning. 
Formerarbejde, Rensearbejde), 

Cementindustri.
Teglværker,
Molleslensindustri.
Glasindustri.
Glasuldindustri,
Asbestindustri,
Kiselgurinduslri.
Minedrift.

Arbejdsprocesser omfallende Fremstilling. 
Frigcirelse eller Udnyttelse af Fosfor 
eller dets Forbindelser.

Arbejdsprocesser omfallende Fremstilling, 
Fri';i>relse eiler Udnyttelse af Arsenik 
eller dets Forbindelser.

Arbejdsprocesser omfattende Fremstilling. 
Frigcirelse eller Udnyllelse af Benzol 
eller dens Homologer eller deres Ni
tro- og Amidoderhater.

Arbejd«proee.-ser omfallende Frem tilling. 
Frigorelse eller Udnytlelse af halo
gene Derhater af Kulbrinler af den 
aliphatiske Ra;kke i Virksomheder, 
der omfattes af Anordningens Kap. 
VI og VIL

Arbejdsprocesser medíorerende Udsæltelse 
for Indvirkning af Radium, radioak
tive Stoffer eller RontgenslraaSer.
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Sygdomme og giftigt Stoffer Fag, Industrier og Arbejdsprocesser

Primær Fpilheliom uf Huden (Cancer),

Hudsygdomme fremkaldl ved Paavirkning 
af Cement.

Hudsygdomme fremkaldt ved Paavirkning 
af Mel eller Sloffer, der er tilsat Mel.

Hudsygdomme fremkaldl \ed Paavirk- f 
ning uf Flussyre. }

Hudsygdomme fremkaldl ved Paavirkning I 
af æteriske Olier eller kolokvinlhol-{ 
digt Sprit.

Hudsygdomme fremkaldt ved Paavirkning 
af Purapheuylendiamiri og dermed be
slægtede Forbindelser.

Arbejdsprocesser, der medforer Berciring 
eller Brug af Tjære, Beg, Bítumen, 
mineralske Olier. Parafin eller For
bindelser, Produkler eller Rester af 
disse Stoffer.

Virk-omlicder, i livilke der fremstille', eller 
anvendes Cemenl.

líagerier og Miillerier.

Glasindustri.

Parfumefabrikalion og Frisón irk*om- 
lieder.

Parfumefabrikalion og Fmorvirksom- 
lieder samt Pelsinduslri or Farverier.

Hudsygdomme fremkaldt ved Paavirkning M a, F o  ,(lcr. (ræ industrielle Virk- 
af Terpentinolie og dennes Erstul- somhedér. 
tí i nø-stirnn u k rterníngsprodukter.

Hudsygdomme fremkaldl ved Paavirkning j  
af kemiske Tojrensemidler. \

Skrædder-, Konfektion?- og Tfijrensnings- 
virksomheder.

Hudsygdomme fremkaldt ved Paavirkning ,
af kemiske Midler til Overfladebe- ] Læder- og Skolojsindustri. 
handling af Læder.

Hudsygdomme.

Hudsygdomme fremkaldl ved Paavirkning 
af Alcyonidiel Sokiirvet.

Muskel- osr Knoglelidelser. 

Stær.

Díiv hed.

hos de i Henhold lil Anordningens 
§ 58 forsikrede.

hos de i Henhold til Anordningens §§ 56 
og 57 forsikrede, som har været be
skæftiget ved Fiskeri,

Arbejdsprocesser, ved hvilke Tryklu ftværk- 
Icij amendes.

Glasindustri.

Visse Arbejder inden for Jern- og Metal
industri (Nitning, Stemning o. lign.).

2 Stalen yder sine Tjeneslemtend saml de af Stalen beskæftigede Arbejdere, der 
ikke har fast Bopæl paa Færoerne, Erstatning efter de i det ovrige Kongerige gæl
dende Hegler. Iovrigt ydes der Statens Arbejdere Erstatning efter denne Anord-
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nings Regier. For de nævnte Personers Vedkommende vil Reglerne dog under Hen
syn lil deres særlige Forhold kunne lempes ved kongelig Anordning; del samme 
skal være Tilfældet íor Personer, der lonnes aí Civillislen; Erklæring fra Direklo- 
ratel for Ulykkesforsikringen ska! i saa Fald íorud indhentes. Kommunerne yder 
deres Tjeneslemænd og Arbejdere Erstatning efter denne Anordnings Regler. Samme 
Erstatning tilkommer Personer, der udover borgerlige eller kommunale Ombud.

Ved kongelig Anordning kan det beslemmes, al nærværende Anordnings Regler 
med de Lempelser, der folger af ipaagældende Personers særlige Forhold, bringes 
ti! Anvendelse patt Personer, som er anbragt i Forsorgelsesanslaller, Tvangsarbejds- 
anstalter, Sindssygehospkaler, Ungdomshjem og lignende Anstalter, eller som af en 
af vedkommende Anstalter er anbragl i konlrolerel Familiepleje.

Reglerne om andre Arbejdsgiveres Forsikringsansvar saml om Adgang lil al 
tegne frivillig Forsikring indeholdes i Kapitel VI V JIL

3 Forsikringen omfatter Ulykkestilfælde, der opstaar ved den forsikredes i denne 
Anordning omhandlede Arbejde elier ved de Forhold, hvorunder det foregaar. End
videre ornfalíer Forsikringen Ulykkestilfælde, der bevislig skyldes den forsikredes 
Forsog paa Redning af Menneskeliv, Forebyggelse af Ulykker eller Afværgelser af 
storre materielle og kulturelle Tab, naar detle paa eller udenfor Arbejdsstedel 
—  sker i Sammenhæng med saadan Beskæftigelse.

Udelukket fra Forsikring er Ulykkestilfælde, som den forsikrede selv har hidfiirl 
med Forsæt, Har den forsikrede ved grov Uagtsomhed, ved Tilsidesættelse af regle
mentariske Bestemmelser, som er holdl tilbbrlig i Kraft, eller ved Beruselse selv hid
fort eller dog væsentlig bidragel til Ulykkestilfældet, kan Erstatningen nedsættes el
ler bortfalde. 1 saa Fald skal Raadet (jfr . Kapitel 11} udtrykkelig udtale det i sin 
Kendelse.

4 Har den tilskadekomne eller de efterladle rejst Retskrav i Henhold til andre 
Regler for Erstatning ved Skadet ilf íjjelse end dc i denne Anordning omhandlede, 
kan de ikke samlidig eller senere paaberaabc sig nærværende Anordning eller a*ske 
Raadels Afgorelse, medmindre Raadel, efler at have gjort sig bekendt med Reis* 
sagens Enkeltheder, indvilliger deri. Indvilliger Raadet i at genoptage Sagen, vil 
der fra de Ydelser, der lillasgges poagældende efler denne Anordning, være at 
fradrage del Belob, han moalle hav" opnaaet ved Reissagen, for saa vidl og i den 
Udstrækning delle er Erslalning for Folger, der er Gensland for Erstatning efter 
denne Anordning.

Naar en forsikret eller 'hans efterladle har modtaget Ydelser i Henhold til denne 
Anordning, har de dermed givet Afkald paa samtidig eller senere at fremfore Rets
krav mod Arbejdsgiveren eller andre i Henhold til ovennævnte Regler. Dette gæl
der dog ikke, hvis Raadel skonner, at den forsikrede eller hans efterladte med 
Fbje kan sagsoge Arbejdsgiveren eller andre, og giver de paagældende skrifllig 
Meddelelse herom. 1 saa Fald vil Reissagen være uden Indflydelse paa den forsik
redes eller de efterladtes Krav efler denne Anordning, men saafremt der ved Dom
men tillægges dem Skadeserstatning, skal der af denne, saa vidl den tilstrækker, 
godtgcires vedkommende Forsikringsselskab hvad dette har maaltel udrede i Med
for af denne Anordning. Indledes Retssag, skal der meddeles Klageren fri Proces 
ved Raadcts Foranstaltning.

5 Overenskomster mellem íorsikringspliglige og íorsikringsbereltigede har ingen 
retlig Gyldighed, naar de gaar ud paa eller fiirer til, at nogen Bestemmelse i denne 
Anordning ikke skal gælde, etler at den forsikrede ska! udrede en Forsikringspræmie, 
som efter Anordningen paohviíer Arbejdsgiveren, eller at pligtige Ydelser ikke skal 
beregnes efter Anordningen. Ligeledes er Overenskomster om Tilbageholdelse af 
Lonning i Anledning af Forsikring i Henhold til denne Anordning ugyldige,

6 Krav, som tilkommer en forsikret eller hans efterladle iíoige denne Anord
ning, kan ikke gores lil Gensland for Arresl, Eksekution eller anden Retsforfolg- 
ning. Helshandler, der afsluttes af de paagætdende med Hensyn lil nævnte Krav, 
er ugyldige.
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7 Socialministeren træffer efler indhentel Erklæring fra Ulykkesforsikrings-Raadet 
Bestemmelse om, i hvilket Omfang Bestemmelserne i denne Anordning ska! komme 
íi! Anvendelse paa Arbejdere, der midlertidig beskæftiges i Gronland i Virksom
heder, der har Sæde eller Styrelse paa Færoerne.

Regeringen bemyndiges til at træffe gensidig Overenskomst med fremmed Slal 
om, i hvilket Omfung Bestemmelserne i denne Anordning eller den fremmede Stats 
■tilsvarende Bestemmelser ska! komme til Anvendelse paa Bedrifter, hvis Virksom
hed ogsau drives i den anden Slal, suml paa forsikrede, der midlertidig beskæftiges 
indenfor den unden Stats Omraade,

KAP, II. Om del færoske UlykkcsforsiJerings-Raad.
8  Ordningen af de ifolge denne Anordning opstaaende Forhoid varelages af det 

færoske Uljkkesforsikrings-Haad (i nærværende Anordning belegnet som Raadel). 
Sager vedriirende Ulykkestilfælde, der overgaar Statens Tjenestemænd eller de af 
Staten beskæftigede Arbejdere, der ikke liur fast Bopæl paa Færoerne, behandles 
dog af Direktoratet for Ulykkesforsikringen efler dc i det iivrige Kongerige gæl
dende .Regler. Sager vedriirende de a f Stolen im rigl beskæftigede Arbejdere b e
handles af D irkloraleL for Ulykkesforsikringen efler Reglerne i denne Anordning.

9 Det Færoske Ulykkesforsikrings-Road beslaar af Sorenskriveren (Dommeren) 
paa Færoerne som Formand, Amlslægen paa Færoerne samt 3 af Færoernes Lug- 
ting for I Aar valgte Medlemmer, af hulke 1 Medlem skal være Repræsentant for 
de forsikrede, og 1 Medlem skal være Repræsentant for de forsikringspliglige Ar
bejdsgivere, Desuden vælger Laglinget 3 Suppleanter.

10 Udgiflerne ved Raadel, herunder Honorarer lil Medlemmerne, afholdes af 
SLatskasscn efler nærmere af Socialministeren fastsatte Regier.

Bestemmelser om Forretningsgangen for Raadet fastsailtes i en Forretningsorden 
af Socialministeren efter Forslag af Raadel,

Formanden for Raadet skul være beretligeL li! i foreliggende Tilfælde at ind
hente Udtalelser fra Direktoralel for Ulykkesforsikringen.

11 Intel af liaudels Medlemmer maa være ansul i eller tage Del i Ledelsen nf noget 
i Henhold lil denne Anordning anerkendi Ulykkesforsikringsselsknb.

12 Raadet træffer efter al have modtaget alle fornodne Oplysninger Afgorelse 
af folgende SporgsmuaJ:

1) om en Virksomhed eller el Arbejdsforhold horer under denne Anordning, og 
i bekræftende Fald, om hvem der er at anse som forsikring-pligtig Arbejds-

s ' V e r ;  . . . . .2) om en Person har Pligt til ut forsikre sig selv i Overensslemmelse med Reglerne
1 denne Anordnings •§ 58, og om en Person har Adgang til at tegne frivillig 
Forsikring i Medfor af denne Anordning;

3) om el anmeldt Ulykkestilfælde kan anses for forvoldt ved paagæidendes under 
Anordningen horende Arbejde, jfr . § 3 ;

!■) om der foreligger et Ulykkestilfælde, og om den tilstedeværende Lidelse kun 
unses for forvoldt ved det paaberaable l  lykkeslilfadde, jfr . herved § 1, Slk.
2 og 3 ;

5) om den forsikrede eller hans efterladte med Fiije kan sagsoge Arbejdsgiveren 
eller andre, jfr . § t ;

6) om der findes Personer, der kan gore Krav paa Dodserstalning;
7) om cl Ulykkestilfælde har medfori saadanne Folger, der begrunder Krav paa 

Ydelser efler Anordningen, og om Slorrelsen og Arten af de Ydelser, der til
kommer den forsikrede eller hans efterladte, jfr , §§ 32 og 3 9 ;

8) om Anvendelsen af Beslemmelseriie i Anordningens §§ 3, Slk. 2, og 50. Slk.
1 og 2 ;

9 ) om Anvendelsen af Bestemmelserne i Anordningens §§ 38 og 4-2;
10) om Tvivlssporgsmaal vedrorende Dagpenge;
11) om Tvivlssporgsmaal vedrorende Taksi for Lægeatlesler.

Forinden Raadel Iræffer Afgorelse af de i Slk. 1 omhandlede Spiirgsmaal, skal det

679



1939 29. Marls

give vedkommende Forsikringsselskab saml andre vedkommende Lejlighed lil al 
gore sig bekendt med de foreliggende Oplysninger og lil at udtale sig om Sagen. 
Uar Raadet undladi al folge denne Fremgangsmaade, kan Ulykkesforsikrings-Raadet 
(i del folgende betegnet som Appel-Raadet (iLov Nr. 183 aí 20. Maj 1933 § 8 ) ) ,  
eventuelt Socialministeren, naar Omstændighederne idvrigt taler derfor, se borL fra 
de i § 14 foreskrevne Ankefrister.

13 De af Raadet i Medfor af Bestemmelserne í § 12, Nr. 3— 8 og 10, trufne Af- 
gorelser kan indankea for Appel-líaadel, medens alle ovrige af Raadet trufne Af 
giirelser kan indankes for Socialministeren.

Appel-ííoadets Afgorelser vedrorende de i § 12, Nr. 3— 5, 6  og 8, omhandlede 
Spiirgsmual kan indankes for Socialministeren, hvorimod deu Afgorelser vedrorende 
de i § 12, Nr. 7 og 10, omhandlede Sporgsmaal er endelige.

Boriset fra Afgorelser af de i § 12, Nr. 1 og 2, nævnte Spiirgsmaal kati Social 
ministerens Afgorelser ikke indbringes for Domstolene.

14 For Indankning til Socialministeren eller Appel-Raadel saavel soin for Ind
bringelse af Socialministerens Afgorelse for Domstolene gælder en Frist a f 3 Maa- 
neder fra den om Afgorelsen givne Underretning.

15 Er der om en Ulykkesforsikring, der ikke henhorer under denne Anordning, 
truffet deu Aftale mellem Forsikringstageren og et Forsikringsselskab, at Erstatning 
ska! ydes i Overensstemmelse med Anordningen, og at Parterne underkaster sig Raa
dels Afgorelse, skal de under saadan Forsikring horende Ulykkestilfælde behand
les som horende under denne Anordning. Til Dækning af Raadels Udgifter her 
ved fastsætter Socialministeren en Kendelse,

IC Raadet indsender aarlig lil Socialministeren, Lagtinget, Amlet og Appel-Raadel 
Beretning om sin Virksomhed. Beretningen trykkes og offenlliggores paa den Maade, 
Socialministeren bestemmer.

KAP. 111. Om Forsikringspli giens Ordning,
n  Stal og Kommune har ikke Pligt til at afgive deres Risiko efter nærværende 

Anordning; del samme gælder Civiiiislcn.
18 De efter Anordningen forsikringspligtige Arbejdsgivere er samtidig med, at de 

indtræder i et Forhold, der medforer Forsikringspligt, og saalænge Forholdet va
rer, Medlemmer af Færdernes Ulykkesforsikring (Foroya Vanlukkutrygging).

Efter Indstilling af Raadet kan Socialministeren fritage en under Anordningen 
horende Arbejdsgiver for Afgivelse af Risikoen til Foroya vanlukkutrygging mod, 
at han stiller en af Socialministeren nærmere fastsat Sikkerhed for Opfyldelsen af sine 
Forpligtelser i Tilfælde af Ulykke. En Arbejdsgiver, der har erholdt saadan F ri
tagelse, har samme Retsstilling efter nærværende Anordning som Foroya vanlukk- 
ulrygging. En saadan Fritagelse kan til enhver Tid efter Haadets Indstilling ti! Mi
nisteren tages tilbage.

19 En under Anordningen horende Arbejdsgiver, der har overtaget el Arbejdes 
Udforelse, anses som Arbejdsgiver ogsaa overfor de Arbejdere, som Kontrahenten 
overlader hum til Udforelsen.

Den, der driver Virksomhed eller udforer Arbejde, hvor til der er knyltet Forsik- 
ringspligl, anses som Arbejdsgiver for alle ved Virksomheden eller Arbejdet be
skæftigede Arbejdere, uanset om de er anlagne af en anden, der har overtaget Ud- 
fiirelsen a f visse herunder horende Arbejder, medmindre denne selv har sine Ar
bejdere forsikrede.

20 Præmier, som en forsikringspligUig Arbejdsgiver eller anden forsikringspliglig 
er Færoernes Ulykkesforsikring (Foroya vanlukkutrygging) skyldig, kan i Mange) 
af rettidig Helaling inddrives ved Udpanlning. I Tilfælde af Arbejdsgiverens eller en 
anden forsikringsplígligs Konkurs ligestilles Fordringen paa de forfaldne Præmier 
med de i Konkursloven af 25. Marts 1872 § 33, iSr. 2, jfr . Anordning Nr. 72 af
2. Maj 1902. omhandlede Fordringer. For Præmier fra Redere tilkommer der Fiir-
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oya vanlukkulrygging Sopanleret i Skib og Fragt efter Bestemmelserne i Solovens 
§ 2 6 7 ,3Sr. 2.

KAP. IV. Om Forsikringskravene.
21 Ydelserne efler denne Anordning bestaar. foruden i Sygebehandling m. v. 

under visse Forhold, í
a) Dagpenge;
b) Invalidilelserslatning;
c) Erstalning til efterladte;
(I) Begravelseshjælp.

22 Det paahviler Forsikringsselskabet ut yde Bandager, kunstige Lemmer, Bril
ler, Sygøvogne og andre Hjælpemidler, som, medens Sagen er under Raadels Be
handling, aí delle skonnes fornodne til al sikre Sygebehandlíngens Resultater og 
formindske Ulykkestilfældets Folger eller niijere bestemme Invaliditetens Grad.

Saafremi den tilskadekomne er Medlem af en statsanerkendt. Sygekasse eller stals- 
kontroleret Sygeforening og opholder sig her i Landel, paahviler det endvidere Sel
skabel al afhoJdc Udgifterne lil særlig Sygebehandling, som del ikke paahviler Syge
kassen (Sygeforeníngen) al yde ii Henhold lil dens Vedtægt, og som Haadel skan
ner fornoden lil al opnaa den bedsl mulige Helbredelse.

Understottelse, som del offentlige, medens Sagen er under Raadets Behandling, 
yder en lilskudekommen lil Sygebehandling i Anledning af et under denne Anord
ning horende Ulykkestilfælde, har ikke Fallighjælps Virkning for den undersliit- 
tcde.

23 Kctlen tål Dagpenge er betinget af Erhvervsevnens Forringelse.
Saadan Forringelse anses al være tij Stede, saa længe den tilskadekomne paa 

Grund af Beskadigelsen ikke er i Stand lil at genoplage sit Arbejde i væsentlig 
samme Omfang som tidligere.

Dugpenge ydes ikke til Arbejdsgiverens hjemmeværende Born, saufremt del dem 
overgaaede Ulykkestilfælde er indtruffet inden deres fyldte I I .  Aur.

For den Tid, i hviiken en tilskadekommen aftjener sin Værnepligt, borlfalder 
buns Krav paa Dagpenge. Saafremi paagældende har ForscirgeUespligl overfor andre, 
hur disse Krav paa de ham ellers tilkommende Dagpenge.

24 Saafremi den tilskadekomne er Medlem af en statsanerkendt Sygekasse (stats 
kontroleret Sygeforening), begynder Dagpengene at lobe fra del Tidspunkt, du 
Ydelse af Pengehjælp fra Sygekassen (Sygeforeníngen) ophorer, dog ikke senere 
end fra Begyndelsen af den 14. Uge efler Ulykkestilfældets Indtræden. Er den til
skadekomne ikke Medlem af en statsanerkendt Sygekasse (statskonlroleret Syge- 
forening), lober Dagpengene fra den II*. Uges Begyndelse,

251) Dagpengenes Storrelse udgor 3 Kr. daglig. For hver Lige betules Dagpenge 
for 7 Dage. Delvise Dagpenge ydes ikke.

26 Yledforer Ulykkestilfældet ikke Krav paa Invalidilelserslatning, ophorer Dag
pengene al lobe, saa snart Betingelserne for summe efter § 23 bortfalder.

Medfórer Tilfældel Krav paa Invalidiletserstalning, vedbliver Dagpengene under 
de i § 2á foreskrevne Belingelser at lobe indtil Dagen for Bandets Afgorelse af 
Jmalidiletssporgsmaalel.

Medfórer Tilfældel Doden, lober Dagpengene under summe Belingelser indtil 
Dodsdagen.

27 Dagpengene skal sau vidt muligt betales til den tilskadekomne bagud hver 
Fredag med det ham for den forlobne Uge tilkommende Beliib, forste Gang den 
fíirsle Fredag efler den Dag, pua hvilken Retten til Dagpenge er indlraadt.

28 Ved den Tid, da Dagpengeretten kan indtræde, paalniler del den tilskade
komne at fremsende Lægeerklæring til vedkommende Forsikringsselskab lil Oplysning

<) Som ændrot ved Best. Nr. 50  af 11. D ir. 1944. Ifoige LI. Nr. 49 a í 11. Nov. 1952 udgtir 
Dagpengene for 1953 K r. 6  daglig.
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om, at Betingelserne íor Dagpengerellen er til Stede, Denne Lægeerklæring betales af 
Selskabet.

Forsikringsselskabet er berettiget til at forlange íornyct Lægeerklæring fremsendt 
hver Uge mod at yde den for disse Lægeerklæringer fastsatte Belaling,

29 Det paahviler vedkommende Forsikringsselskab at give Raadet Underretning 
om, hvor længe og med hvilket Belob det i hverl enkelt Tilfælde har udbetalt Dag
penge,

30 Naar Arbejdsgiveren yder den tilskadekomne fuldt Arbejdsvederlag, skont den 
tilskadekomne ikke er i Stand til at genoptage sit Arbejde i vassentlig samme Omfang 
som for L lykkestáiíældet (jfr . g 2 3 ) , er hon berettiget lil for del paagældende Tids
rum at oppebære tilskadekomnes Dagpenge. Udgor Dagpengene mere end Vederlaget, 
har tilskadekomne Krav paa det overskydende Belob,

31 Naar der er forlobet 1 Aar efter Ulykkestilfældet, skal Raadet saa vidt muligt 
træffe Afgorelse af, om der tilkommer en tilskadekommen Krav paa IrwtdiditeUcrstat- 
ning.

Naar Omstændighederne taler derfor, kan Raadet dog udsætte Afgorelseti, i intet 
Tilfælde dog udover 3 Aar efter Ulykkestilfældets Indttræden.

32 Invalidilelscrstalning ydes i Form af en aarlig Rente, der, for saa v idt den ikke 
kapitaliseres, jfr . § 36, lober, saa længe den tilskadekomnes Erhvervsevne er forringet 
med 5 pCt. eller derover som Folge aí Ulykkestilfældet.

Renten udgor ved fuldstændigt Tab af Erhvervsevnen a 5 af den tilskadekomnes 
Aarslon, jfr . § <14, og ved Nedsættelse af Erhvervsevnen en til Nedsættelsen svarende 
Del af den Renle, der vilde være al yde ved fuldstændigt Tab af Erhverv?evnen.

Ved FaslSítóllelsen af Invaliditetsgraden skal Ruadet i det Omfang, som skonnes 
rimeligt, lage Hensyn til særlige Færdigheder, der kræves i vedkommendes rædvanlige 
Erhverv, saml lil saadan forudbestuaende Forringelse uf Erhvervsevnen, som maa an* 
lages at forværre Ulykkestilfældets Folger, derunder Men al lidligere Ulykkestilfælde,

33 For saa vidt Renten fastsættes eiler en Invaliditetsgrad af 50 pCt. eller derover 
begynder den al lobe fra den Dag, da Dagpengene ophorer. I alle andre Tilfælde be
gynder den ut lobe fra Dagen for Raadets Afgorelse af Invalídiletssporgsmaalet.

34 Det paahviler en Renlenyder al meddele Raadet Underretning om enhver For 
andring i hans Forhold, som kan formodes at medfóre Nedsættelse eller Bortfald af 
Renlen, ligesom Raadet skal være opmærksom paa, om saadan Forandring ind
træder.

Raadet er bemyndiget til at udsende en eller flere sagkyndige til at udove Kontrol 
paa StedeL med Hensyn til Renlenyderes Erhvervsevne eller indkalde Rentenydere lil 
Konlrol. For saa vidt Rentenyderen vanskeliggor Raadets Undersogelse, kan Raadet, 
naar det anser det for sandsynligt, at Afgbrelsen vil komme lil at gaa ud paa, at 
Renten skal inddrages eller nedsætles, midlertidig slandse Udbetalingen af Renten 
helt eller delvis. Udgifterne til Konlrol afholdes aí vedkommende Forsikringsselskab.

Hvis en Rentenyder mod bedre Vidende, jfr . Slk. 1, uberettiget har oppebaaret 
Rente Í Henhold lil nærværende Anordning, vil det Belíib, der med Urelle er oppe
baaret, efter Socialministerens nærmere Bestemmelse være at erstatte af paagældendc, 
evenluell hans Dodsbo.

Skonner Raadel, at de Omstændigheder, der har været bestemmende for Fast
sættelsen af Renien, har forandret sig i væsenllig Grad, bliver Renten ul forhoje. ned
sætte eller inddrage under Hensyn til de indtrufne Forandringer. Saadanne Foran
dringer i Renten kan dog ikke finde Sted, nuar der er forlobet 5 Aar efter Rentens 
forste FaslsæUelse,

35 Bliver Raadel, f. Eks. gennem Meddelelse fra andre Myndigheder, Rentenyde
rens paarorende eller andre privale, opmærksom paa, at en Renlenyder ikke hor 
have Dispositionsrel over den ham tilkendte Rente, iræffer del efter belryggende 
Undersogelse af Forholdet Bestemmelse om, paa hvilken Maade Renlen skal komme 
puagældende til gode, idet det om fornodent drager Omsorg íor, at Renlenyderen 
umyndiggbres, jfr . herved Reglerne i Lov om Umyndighed og Værgemual af 30.
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Juni 1922 §i§ 2— 3, 38 og 16, eller at der paa anden Maade gribe-? ind eítcr Lov
givningens Regler.

For saa vidl angaur en Renlenyder, som anbringes eller er anbragt for ofíenllig 
Regning eller for en anerkendt Sygekasses eller Invalideforsikringsfondens Regning 
paa cn i iHenhoid lil Lovgivningen om offentlig 'Forsorg anerkendt Anstalt eller af 
en saadan Anstalt under dennes vedvarende Tilsyn hos privale, drager Raadet Omsorg 
íor, at den en saadan Person ‘tilkommende Renle dfler Omstændighederne udbetales 
ti! Dækning af de med nævnte Ophold forbundne Udgifter; del eventuelt tiloversblevne 
Belob udbetales (paagældende selv, jifr. herved Stk. I .

Ved Anvendelsen uf Reglen i Slk. 2 bliver der at lage Hensyn lil, hvorvidt paa* 
gældende 'har Forsorgelsespligt overfor andre. Ilenlen skal da i Trangstilfælde for* 
trin \ is anvendes li) Fyldestgiirelse af suudan Forsorgelsespligt.

For >ua vidt del Belob, der i Henhnld lil Slk, 2 og 3  i del enkelle Tilfælde kan 
anvendes lil Dækning af Udgifter ved paagældendes Anbringelse, maatte overstige det 
Belob, det efter de lil enhver Tid gældende Regler puahviler Palienten selv eller i 
Trangstilfælde det offentlige at udrede, anvendes Reslbelbbet lil Nedsættelse alf det 
eventuelle SLatstilskud til Anbringelsen.

De i Stk. 2— l fastsatte Bestemmelser finder -efter Forhandling 'med Justitsmini
steriet ogsaa Anvendelse paa Rentenydere, der hensidder til Afsoning af Slraf, eller 
som er inlernercL i Henhold til Dom.

De i nærværende Paragraf indeholdlc Regler ifinder tilmarende Anvendelse pau 
Dagpenge afler denne Anordning.

36 Saafremt Renlen er beregnet dfter en Invalidilcftsgrad aif 50 pCt., eller derover, 
kan den uarii^e Rente eller en Del af denne i særlige Tilfælde, og nuar den rente- 
berettigede sajniykker deri, omsæltes til el Kapitalbelob.

Saafremt ReMen er beregnet efter en Invaliditetsgrad af mindre end 50 pCl.. 
skal Renten normalt, og uden at den renlebcrettigedcs Samtykke udkræves, omsælles 
til et Kapilalbeliib.

De nærmere Regler for Omsætningen af Rente til Kapilal fastsættes af Social
ministeren efter tnds'tilfíng af Randet, © er vil ved Fastsættelsen af disse Regler være al 
tage Hensyn til den tilskadekomnes Alder, Længden af den Tid, der er forlbbet siden 
Ulykkens Indtræden og Invaliditetens Storrelse. Ved Invaliditeter paa 15 pCl, og der
under udgor Kapilalbelobet 7*/í> Cange Rentens Storrelse; ved Invaliditeler paa 18 
pCt. udgor det 8*4 , og ved Invaliditeter paa 20.pCt. Gange Rentens Storrelse. Ved 
Invaliditeter paa over 20 pCt. udgor Kapilalbelóbet for den Dels Vedkommende, der 
svarer til 20 pCt., 8 t 2 Gange Renten og ifor den overskydende Del hojst det Belob, for 
hvilket der i Statsanstalten for Livsforsikring kan kobes en Livrente, der svarer lil 
den ovrige Del af Renten. Kapifalbelobel kan dog ingen Sinde overskride del Belob. 
for hvilket der i Statsanstalten for Livsforsikring kan kobes en Livrente, der svarer 
lil den fastsatte Rente.

37 Godlgores del, at en Invalids Erhvervsevne er væsentlig ringere end forudsat 
paa del Tidspunkt, da Omsætningen af ‘Rente ti) Kapitalbelob har fundet Sled, kan 
Raadet, jfr . dog § 31, Stk. 4, sidste Pkt., i Tilfælde, hvor Omstændighederne i ovrigt 
laler derfor, lillægge paagældende en aarlig Rente, der udgor Forskellen mellom den 
Renle, efler hvilken Omsælningen lil Kapitalbelob cr foretagel, og den til den senere 
konstaterede htijerc Jnvalidilel svarende Rente. Den saaledes tilkendte Rente kan 
under de i § 36 nævnte Betingelser omsætles til et Kapitalbelob, hvorved tages 
Hensyn lit den samlede Invaliditets Storrelse.

38 Del Kapitalbelob, som tilkendes umyndige Personer, kommer dem til gode paa 
den Maade, som Ruadel bestemmer. Del samme gælder, naar Ruadel efter For
handling med den tilskadekomne og efter al have indhentet Kommunalbestyrelsens 
Erklæring, anser Udbetaling af Summen for utilraadelig.

Det paahviler Kommunalbestyrelsen og Poliliet al yde Raadet Bisland \ed Er- 
slalningsbelobenes Udbetaling t>g Anbringelse.
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391) Indtræder Doden som Fblge a[ Ulykkestilfældet, tilkommer der de efterladte 
Erstatning eíter nedensfaaende Hegler:

1) Der tilfalder en Enke, hvis Ægteskabet er indgaaet íor Ulykkestilfældet, en 
Erstatning pau 5400 Kr. Denne Erstatning tilkommer Enken, selv om Æ gte
fællerne, da Ulykkestilfældet fandt Sled, var separerede eller levede adskilt, 
naar Hustruen dog havde Hetskrav paa Underholdsbidrag íra Manden, Hor 
hun ikke gjort sil Kelskrav gældende overfor Manden de sidste á Aar for 
Ulykkestilfældet, kan Raadet bestemme, hvorvidt og i hvilket Omfang der 
eventuelt skal udbetales Enken Erstatning.
For en Enkemand gælder tilsvarende Regler hvis hans afdode Hustru regel
mæssig og i væsentlig Grad deltog i Familiens Erhvervsarbejde,

2) Efterlades der foruden en Ægtefælle, der er berettiget til Erstatning ai den 
under Nr. 1, 1. Pkt., omhandlede Storrelse, endvidere Born, overfor hvilke der 
i Henhold til Lovgivningen paahvilere afdode Forsorgelses- eller Bidragspligl, 
tilkommer der hvert Barn en Erstalning paa indtil 2025 Kr.

3) Efterlader den aifdode sig ingen Ægtefælle, der er berelligel tíl Erstalning uf 
den under Nr. 1, 1. Pkt., omhandlede Storrelse, tilkommer der hvert af de i 
Nr. 2 omhandlede Biirn en Erstatning paa indtil 1050 Kr.

!■) Efterlader den afdode sig ingen efter ovenstaaende Beslemmelser erstalnings- 
bcretligel, eller kommer Erstatningen til Udbelaling med et mindre Belob end 

nævnt under Nr. 6, bestemmer Raadel, hvorvidt og i hvilket Omfang Erstat
ning skal tillægges:
a) en efterladt Enke, naar Ægtefællerne levede adskilt, da Ulykkestilfældet 

fandt Sted, og afdode i Ldbel af de S sidste Aar har ydet Underholds-bidrag 
til Huslruen, uagtet denne ikke havde Retskrav overfor Manden;

b) en fraskilt Hustru, naar afdode var tilpliglet at yde og faktisk ydede 
Underholdsbidrag lil hende, da Ulykkestilfældet fandt Sted;

c) Stifborn, overfor hvilke der ikke paahvilede aifdode Forsorgelses- eller Bi- 
dragspligt, men som lian faktisk forsorgede,

5) SaafremL de samlede Erslatningóydelser herefter andrager mindre end 91-50 Kr., 
jfr . Nr. 6, kan Raadet under særlige Omstændigheder bestemme, hvorvidt og i 
'hvilket Omfang Erstatning bór lillægges andre nærslaaende, saasom Pleje
bom, Forældre eller Soskende, hvem afdode forsorgede, eller tíl hvis For
sorgelse han mere varigt ydede væsentligt Bidrag, da Ulykkestilfældet fandt 
Sled.

6) Erstatningen afler nærværende Paragraf kan i inlel Tilfælde overstige 91-50 Kr.

Hvis Erstatningerne, hvor der er flere erstatningsbereltigede, tilsammen vilde 
overstige del i Stk, 1, Nr. 6, nævnte Maksimalbelob, vil alle Erstatningerne eller 
enkelte af disse efter Raadets nærmere Bestemmelse være al nedsætle, saaledes at 
del samlede Erstatningsbelob ikke overstiger nævnte Grænse.

Hvis ikke særlige Omstændigheder gor sig gældende, bestemmes Erstatningen til 
Born indenfor de i Stk. 1, Nr. 2 og 3, nævnte Grænser, efter det Antal Aar, i hvilke 
den aifdode paa Dodsdagen vilde have haft Forsbrgelsespligt overfor Bornene.

Overstiger den Erslalning, som efler foranslaaende Regier vilde tilkomme den 
forulykkedes efterladte Ægtefælle, det Kapitalbelob, for hvilkel der i Statsanstalten 
for Livsforsikring kan kobes en Livrente, beregnet efler afdodes Alder paa Dods
dagen og svarende til 675 'Kr., fastsættes Erstatningen til den eíflerladle Ægleíælle 
til del omhandlede Kapitalbelob.

Saafremt der er udbetalt den afdode Invaliditetserslaining, vil der i Enkens E r 
statning være at fradrage et Belob, svarende til Halvdelen alí det udbelalle Kapital
belob eller af det lil Ulykkesforsikri-ngsrenlen svarende Kapitalbelob. Raadet kan

!)  Som ændret veU midl, Bes[, Nr, 50 af 11. Dec. 7914.
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imidlertid, hvor Omstændighederne taler derfor, frudrage el mindre Belob i Dods- 
erstatningen end efter foraustaoende Begel,, dog at Erstalningen ikke efter Fra
draget maa overstige det Belob, for hv ilkel der i Statsanstalten for Livsforsikring 
for en Kvinde í den Alder, som Enken havde pua Mandens Diidsdug, lean kðbes 
en Livrente svarende til 270 Kr.

Bestemmelserne i § 38 finder tilsvarende Anvendelse paa Erslatning.Æeiob i Med- 
for af nærværende Paragraf.

40 En efterladt har kun Krav efter iforanstaaende Beslemmelser, naar han en
ten har dansk indfødsret eller har fast Bopæl i Kongeriget eller i Gronland. Fra 
denne Bestemmelse kan Regeringen dog gore Undtagelse med Statsborgere i saa- 
dnnne andre Stater eller selvstændige Dele of disse, som ligestiller danske Stats
borgere med deres egne Statsborgere med Hensyn til Ydelser efler den tilsvarende 
Lovgivning.

4 1 i)  For saa vidl Udgifterne ved afdodes Begravelse (Ligbrænding) alfholdes 
af dc efterladte eller andre private Personer, tilkommer der disse en Hjælp af ind
lil 200 Kr.

42 Tilkommer der i Anledning aif et under nærværende Anordning horende Ulyk
kestilfælde den tilskadekomne eller de efterladte Pension eller anden aarlig Ydelse 
fra Staten, har han eller de kun Kra\ paa del Belíib, hvormed Erstatningen over
stiger Værdien af den Del af Pensionen eller den aarlige Ydelse, der er tilveje
bragt for Stolens Midler. Direktoratet ifor Ulykkesforsikringen afgor, om og hvor 
stort et overskydende Belíib der fremkommer. Naar Omstændighederne taler der
for. kon Direktoratet bestemme, a t der fra Erstatningen vil være al ifradrage et 
mindre Be!i>b end efter Reglen ovenfor, dog mindsl Værdien af del for Slalens Midler 
tilvejebragte Belob, hvormed Pensionen eller den aarlige Ydelse er forhøjet ud
over den Pension, der svarer til Tjenestealderen. Saafremt den paagaddende ved 
Ulykkestilfældets Indtræden ha\de opnaaet en ved hans Tjenestetids Længde be
grundet Bet til ffuld Pension, sker der dog intet Fradrag i den ham i Henhold til 
nærværende Anordning tilkommende Erstatning,

Det samme gælder forsikrede, der beskæftiges aif iKommuner, livis Bestyrelser 
med Hensyn til Pension eller Undersloltelser hor fastsat Begler. der efler indhentel 
Erklæring fro Raadel er godkendt af Indenrigsministeren, dog at Afgorelserne i 
disse Tilfælde træffes aí Raadet,

Tilfalder der i ovrigt i Anledning af et Ulykkestilfælde den tilskadekomne eller 
de efterladte i Henhold til Lov. dansk eller fremmed, eller Overenskomst en for 
Arbejdsgiverens Midler tilvejebragt Pension, Underslotlelse eller anden Ydelse fra 
Arbejdsgiveren, skal Arbejdsgiveren efter Bandets nærmere BestemmeLe være be
rettiget til at oppebære Erslalningsbelobel efter nærværende Anordning hell eller 
delvis, linder tilborlig Hensyntagen lil den Værdi, som den paagældende Ydelse 
maa anlages at have for den tilskadekomne eller de efterladle i Sammenligning 
■med. h\od han eller de efter nærværende Anordning -har Krav paa.

Bestemmelserne i denne Paragraf finder ikke Anvendelse paa dc i Henhold til 
nærværende Anordning tegnede Jrivillige Forsikringer og ej heller pau dc i Med
for af § 58 legnede pligtige Forsikringer.

Ulykkestilfælde, der begrunder Krav efter denne Anordnings tvungne Forgik 
ring. kan ikke begrunde Krav efter Anordningens frivillige Forsikring og ej heller 
efler de i Medfor af § 58 tegnede pligtige Forsikringer.

43 Dagpenge og Ulvkkesforsikringsrenler udbelales umiddelbart af 'vedkommende 
Forsikringsselskab tíl paagældende, medmindre Raadet. hvor Forholdene gor det 
onskcligl, bestemmer, at de skal indbetales til Raadel for derefter al udbetales lit 
tilskadekomne, Raadet kan i saadanne Tilfælde ogsaa udrede de ommeldle Erstat
ninger til tilskadekomne og derpaa indkræve del udlagle Belob lios Forsikrings
selskabet.

*) Som icndret ved midl. Best. Nr. 50 uf 11. Dec. 1944,

685



1939 29. Marts

Begravelseshjælp udbetales ligeledes alf Forsikringsselskabet umiddelbart til de 
efterladte eller de private Personer, der bekosler den ufdddes Begravelse (Ligbræn
ding).

Derimod skal vedkommende Selskab snarest muligt og inden 14 Dage fra Un* 
derretningen om Slorrelsen af el af Raadet i Henbold til Bestemmelserne i §§ 36, 
37, 2. Pkt., eller 39 tilkendt Kapitalbelób indbetale dette til Raadet.

Naar Udbetaling af Dagpenge og Ulykkesforsikringsrenter eller Indbetaling af 
Kapitalbelob íil Raadel paa Grund a f Paaanke eller aJ anden Grund foregaar se
nere end 14 Dage fra Datoen íor Underretningen om Raadcts Afgorelse, vil der være 
at udrede 5 pCt. Rente p, a, af Belobet fra Udlóbet af nævnte Fri-st.

441) I Je  Tilfælde, hvor Erstatninger efter nærværende Anordning udregnes 
paa Grundlog aT den iforsikredes Aarslon, regnes Aarslonnen at have udgjort 1500 Kr.

KAP. V. Om Anmeldelse af Ulykkestilfælde.
45 Ethvert Ulykkcstiííælde, »om antages al ville medfore Krav efter denne An

ordning, skai snarest muligt og senest inden 8 Dage anmeldes til Raadet, der, hvis 
Sagen vedrorer de af Staten beskæftigede Tjenestemænd og Arbejdere, snarest mu
ligt indsender Anmeldelsen til Direktoratet for Ulykkesforsikringen, jfr . dog § 65. 
Medforer Ulykkestislfældel Doden, skal selv om Ulykkestilfældet forinden cr 
anmeldt for Raadet —  Underretning om Dodsfaldet tilsi illes Raadet inden lil T i
mer efler Dodens Indtræden. Anmeldebe'pliglen paahviler, for saa vidt del ikke 
drejer sig om el af de i § 1, Slk. 3, omhandlede Tilfælde, Virksomhedens Inde
haver eller den, som paa hans Vegne paa Tídsipunkiet for Ulykkestilfældet fore- 
ílaar Virksomheden, eller, for saa vidt den tibkadekomne har forsikret sig selv. 
eller det drejer sig om et af de i § 1, Stk. 3, omhandlede Tilfælde, ham eller hans 
eflerladte. Er Ulykkestilfældet indtruffet i Udlandet, sker Anmeldelsen indenfor 
de nævnte Frister lil et dansk Konsulat, der straks indsender den lil Raadet. I An
meldelsen skal saa nojagtigt som muligt oplyses:

1) Aarsagen til Ulykkestilfældet og de nærmere Omstændigheder ved dette,
2) den tilskadekomnes Tiisland og det Tidsrum, der hengik fra Ulykkeslílfa:]- 

dels Indtræden indtil den fiirste Lægebehandling,
3) paa hvilket Sled den tilskadekomne behandles og af lnilken Læge,
1) om den tilskadekomne er Medlem af en statsanerkendt Sygekasse og da Itvil- 

ken,
5) om den tilskadekomne er forsikret og i bekræftende Fald hos hvilket Sel

skab.
Anmeldelsen ledsages af den behandlende Læges Attest, som Forsikringssel

skabet hetaler.
Socialministeren foreskriver, hvilke Blanketter der skal benyttes ved Anmeldel

sen og ved de Sagens Behandling fornodne Lægeerklæringer.
46 Har Arbejdsgiveren eller den. hvem Anmeldelsespligten i hans Sted paalivi- 

ler. ikke foretaget den foreskrevne Anmeldelse, skal detle ikke være til Hinder for. 
at den tilskadekomne eller de eflerladte rejser Krav paa Erstatning, naar 
saadanl Krav rejses overfor Raadet eller overfor vedkommende Forsikringsselskab 
inden Lídlíibet af 1 Aar efter den Dag, Ulykkestilfældet indtraf.

47 Naar Raadet med Hensyn til et for dette anmeldt Ulykkestilfælde har til
kendegive) Parterne, at det maa anses for afsluttet uden .Tt medfore Folger, der 
berettiger til Erstatning efler § 32. eller at paagældende ikke kan antages al have 
efterladt sig nogen efter § 39 erslatningsbereltigeí Person, kan Krav i Anledning 
af samme ikke rejses ud over 1 Aar efter Tilkendegivelsens Dato.

Saafremt Afgorelse af et for Raadet anmeldt Ulykkestilfælde ikke kan træffes 
af Grunde, der skyldes den erstatningsberettigedes Forhold, bortfalder Kravet, 
naar 3 Aar er forlbbet efter Dagen for Ulykkestilfældet.

*) Som iciidnu ved midl. Best. Nr. 50 uf 11. Dec. 1911.
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48 Socialministeren fastsætter, efler Forhandling med Raadet, en Takst for de 
under Sagernes Behandling almindeligt forekommende Lægeattester.

Udgiften til Lægeattester og ObduktionsForrelninger, som er fornodne til Oplys
ning af en for Raadet indbragt Sag, og som forlanges af dette eller af Forsikrings
selskabet, »fholdes af Forsikringsselskabet.

49 Raadet er berettiget til a f Arbejdsgivere, Arbejdere, Sygekasse* eller Sygefor* 
eningsbeslyrelser, Kommunalbestyrelser, Politiet, Statsanstalten for Livsforsikring og 
andre vedkommende, herunder Klinikker, Sygehuse, behandlende Læger m. v. at 
begære og faa meddelt enhver Oplysning, der er af Betydning, herunder Hospi
talsjournaler, og hvad dertil horer, eller Afskrifter af samme, samt lil at iforlange 
optaget retsligt Forhor i Overstemmelse med § 1018 i Lov for Færoerne Nr. 174 
af 11. Maj 1935 om Rettens Pleje og faa Udskrift deraf. Endvidere er Raadet be
rettiget til at forlange Obduktion foretaget efter Reglerne om lovmæssige Obduk
tioner, dog at Vederlaget for Obduktionens Foretagelse og for Embedslægens Med
virken fastsættes af Socialministeren.

50 Naar den tilskadekomne vil gore Fordring paa Ydelser efter denne Anord
ning, maa han snarest muligt efter Ulykkestilfældet lade sig undersoge af en Læge 
og derefter underkaste sig den Lægebehandling, som findes fornoden. Den tilskade
komne er forpligtet til efler Raadels Bestemmelse at underkaste sig Lægeunder
sogelse, eventuelt af Raadels Læger, saml om fornodent Indlæggelse lil Observa
tion, ligesom han er forpligtet til efler Tilsigelse al give Mode for Raadet for at 
afgive Forklaring, Eventuelle hermed forbundne nodvendige Rejseudgifter beta
les af Forsikringsselskabet. Efterkommer han ikke foranstaaende Krav, eller mod
arbejder han sin Helbredelse ved Tilsidesætlelse af de givne Forskrifter, fortaber 
han efter Omstændighederne helt eller delvis sin Ret lil Erstatning,

Paa samme Maade kan de efterladte Fortabe dere- Krav, saafremL de modsætter 
sig Foretagelsen af en aí Raadet begæret Obduklionsforrelning,

Forsikringsselskabet er berettiget lil paa egen Bekostning at lade den tilskade
komne tilse af en Læge.

KAP. V I. industri, ffaandvterk, Handtd, private Tjenesteforhold  m. v.
51 Enhver, der paa Færoerne driver Virksomhed, uan;et om denne er erhvervs

mæssig eller ej, eller som i sin Tjenesle beskæftiger andre, f, Eks. Arbejdere, Funk
tionærer, Kontor- og Butikspersonale, Medhjælp i Huset m. m., har Forsikrings- 
pligt overfor de af ham beskæftigede Arbejdere i Overstemmelse med Bestemmel
serne i Knpilel I V  og nærværende Kapitel, for saa vidl den ikke paahviler ham 
i Henhold til Kapitlerne VII eller V III. For Medhjælp i Husholdningen af ganske 
íorbigaaende Art er der ikke Forsikrinsipligt. medmindre denne Beskæftigelse stræk
ker sig udover el Tidsrum af 30 Arbejdsdage (2 ‘10 Arbejdstimer) i et Kalender
aar.

Erslalninger for Ulykkestilfælde, overgaael saadan Medhjælp, som i Henhold líl 
forrige Slvkke er undtaget fra Forsikringspligt, udredes af Færoernes Ulykkesfor
sikring (Foroya vanlukkutrygging).

52 Forsikret i Henhold líl Bestemmelserne i nærværende Kapitel er enhver, der 
mod LiSn eller som ulíinneL Medhjælper af Arbejdsgiveren er antagel til stadigt el
ler midlertidigt Arbejde, herunder Arbejde i Arbejdsgiverens personlige Hushold
ning ved Vask, Rengoring og privat Tjeneslegerning for ham og hans Familie.

53 Den i forrige Paragraf omhandlede Forsikring omfatter tillige Medlemmer 
af Arbejdsgiverens Familie. Hustruen dog undlaget, for saa vidl de efter Beskaf
fenheden og Omfanget af dere- Gerning i Arbejdsgiverens Erhvervsvirksomhed maa 
sidestilles med andre Arbejdere og 'har fyldt deres 10. Aar.

54 For de i Henhold til nærværende Kapitel forsikrede Arbejderes A edkommende 
gælder Forsikringen under Udfórebe af alt Arbejde for Arbejdsgiveren.

55 En Arbejdsgiver, der falder ind under § 51, saavel som enhver Person, der 
uden at benytte forsikríngsherettiget Medhjælp driver Erhvervsvirksomhed, som híi-
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rer under delle Kapitel, har Adgang til i Foroya vanlukkulrygging al tegne frivil
lig Forsikring med Statstilskud lil Fordel for sig selv, for saa vidt hans Aarsind- 
tægl ikke naar l.'IOO Kr. eller i Thorshavn 1.600 Kr. I Forbindelse hermed kan 
lian tegne Forsikring for sin Hustru, saafre-ml hun i væsentligt Omfang deltager 
i Mandens Erhvervsvirksomhed. Dc paagældende er da forsikret i Overensstemmelse 
med Bestemmelserne i nærværende Anordning mod Folgerne af Ulykkestilfælde, 
der indtræffer under deres Erhvervsvirksomhed og i deres Husholdning,

En i Henhold lil Bestemmelserne i nærværende Paragraf tegnet Forsikring be 
varer sin Gyldigíied, selv om den forsikredes Indkomst, efter al Forsikringen er teg
net, gaar op over de unforte Beliih, men Stalstilskuddcl borlfalder.

KAP. V I1. Sójart og Fiskeri m. m.
561) Redere for paa Færoerne 'hjemmehorende Skibe, som overensstemmende med 

Forskrifterne i Soloven af 7. Maj 1937, og Lov om danske Skibes Registrering 
m. m. af 1. April 1892 med Ændringer af 4. Maj 1927 er indfort eller skal ind
fores i det danske Skibsregister, hur —  bortsel fra Skibe, der anvendes i Rutefart 
mellem Færoerne og det ovrige Kongerige, For hvilke Bestemmelserne i Lov Nr. 
183 af 20. Maj 1933 om Forsikring mod Folger af Ulykkestilfælde med senere Æ n 
dringer finder Anvendelse —  Forsikringspligt i Overensstemmelse med Bestem
melserne i Kapitel I—-V  og nærværende Kapilel overfor Besætningen caml over
for Personer, der paa Færoerne antages til midlertidigt Arbejde paa eller ved Ski
bet eller Fartojel, Bestyrelsen for Færoernes Ulykkesforsikring (Foroya vanlukk- 
utrygging) skal endvidere paa Begæring være berettiget lil undtagelsesvis ul med
inddrage under denne Anordnings Bestemmelser den pna Færoerne hjemmehorende 
Del af Besætningen paa midlertidigt paa Færoerne stationerede Fiskefartojer af skan
dinavisk Nationalitet.

Om de paugældcnde er anlagne af og lonne5 af Rederen eller Skibsforeren eller 
(saasom Bagere, Kokke, Tjenere, Barberer. Medhjælpere hos Hovmestre, Rcgn- 
skabsforere, Læger. Sygeplojersker o, s, fr.) af andre, cr uden Betydning for Re
derens Forsikringspligt.

For et Skib under 300 Rcgister-TWs omfatter Forsikringspliglen Foreren, selv 
om denne maatte eje Skibet helt eller delvis.

57 Paa Færoerne Iijemmchorende Arbejdsgivere, saavel Enkcllmænd som Sel
skaber, der uden at være íorsikringspligtigc i Medfor af § 56, med sammesteds 
hjemmehorende Skib, Baad eller Fartoj m. m, driver Fiskeri, Skibsfart, Baudfnrt. 
Færgefart. Pramfarl, Bugsering, Stenfiskeri. Lodsgerninp eller udforer Sandgrav
ning. Optagning af Vraggods fru Havbunden, Dykker- og Bjergningsarbcjde eller 
som Erhverv udforer Fuglefangst eller Fjeldgang efter Faar, har Forsikring-ansvar 
(Pligt til Refusion af Forsíkringsbidrag, jfr . § 58, Stk. 2.) for de Personer, der 
beskæftiges i dc nævnte Virksomheder. Det samme gælder Lystsejlads og anden 
Sejlads med Skib efler Fartoj. der er maalt til mindst 4  Regislcr-Tons Brutto, for 
saa vidl angaar det ved Sejladsen benyttede Mandskab.

Efler Indstilling af Raadet kan Socialministeren ved Bekendtgørelse under delle 
Kapitel inddrage Virksomheder, der kan sidestilles med de fornæ\nle.

Forsikr i ngspligten omfatter Besætningen paa de under nærværende Paragraf ho
rende Skibe og Fartojer saml en'hver Per-on. der mod Lon eller Akkordbetaling 
eller som lilonnet Medhjælper er antaget lil her i Landet stadig eller midlertidig 
at udfore Arbejde ved de Virksomheder, der falder ind under nærværende Para
graf. Forsikringen gælder tillige Medlemmer a.f Arbejd-gíverens Familie, Hustruen 
dog tmdiagel, for ^aa vidl de efter Beskaffenheden og Omfangel af deres Gerning 
i Virksomheden maa sidestille.- med undre Arbejdere.

58-) Enlner Person, der for egen Hegning eller i Fællesskab med andre driver

' )  Som ændret ved -\n. Nr, 65 af 23. Febr. 19-10 og mídt IV ,l. N r .  8 af 16 Marts 19-12,
2) Som ændret ved midl. B e :t. Nr, 45 af 30. Nov. I!í t0.
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Erhvervsvirksomhed, som falder ind under § 57, Slk. 1, og for hvis Vedkommende 
mindst 1/5 af Aarsfortjenesten skyldes personlig Virksomhed ved deL nævnte Er
hverv, er endvidere forpligtet nt tegne Forsikring for sin egen Person. Fra det 
Øjeblik saadan Fonsikringspligl indtræder, og saalænge den vedvarer, er paagæl
dende Medlem af Færoernes Ulykkesforsikring (Foroya vanlukkulrygging), jfr . § 
78, Slk. 4. Forsikringen omfatter ethvert under nairværende Anordning horende 
Ulykkestilfælde. Denne Forsikring og i det hele personlig Fonsikring omfatter og- 
saa Ulykkestilfælde ved Grindefangst uanset Grindereglemenlel.

Naar en efter denne Paragraf forsikrel Person antages til Arbejde i en under 
denne Paragraf horende Virksomhed eller ved eL under denne horende Skib eller 
Fartoj, er han berettiget lil af sin Arbejdsgiver at forlange sig betak helt eiler 
forholdsvis det Bidrag, han maatte erlægge lil Ulykkesforsikringen.

En Forsikring, der legnes af en Person, der foT egen Begning eller i Fællesskab 
med andre driver Erhvervsvirksomhed, som falder ind under denne Paragraf, kan 
tegnes saaledes, al den tillige omfatter den paagældendes Hustru, saafremt hun 
i væsentlig Grad deltager i Erhvervsvirksomheden.

59 De forsikringsjiliglige Redere er som saadanne Medlemmer uf Færoernes Ulyk
kesforsikring (Foroya vanlukkulrygging).

M edlemsforholdet begynder fra del Tidspunkt, da vedkommende bliver Reder for 
el af de ovennævnte Skibe.

60 En Person, der er forsikrel efter § 56 eller § 57. vedbliver at være forsikret 
under Hjemsendelse i Henhold til Bestemmelserne i Síimandslov Nr. 181 af 1. Maj 
1923.

61 Forsikringen gælder under enhver Beskæftigelse ved paagældende Virksom
hed og ved Arbejde i Arbejdsgiverens personlige Husholdning, naar denne ikke er 
fuldstændig udsondret fra Bedriflen. i hvilket Tilfælde § 52 bringes i Anvendelse, 
saml ved privat Tjenestegerning for ham eller hans Familie.

62 Kan den i § 28 omhandlede Lægeerklæring ikke tilvejebringes, maa Rellen 
lil Dugpengf godlgores paa anden efler Raadets Skiin fyldeslgorende Maade.

63 Nyder en tilskadekommen Kur og Pleje i Udlandet under en dansk Konsuls 
Garanli for Betalingen, skal Dagpengene betales til vedkommende Konsul, som der
af afholder Udgifterne lil Kuren og Plejen og udbetaler del mulig overskydende 
til den tilskadekomne.

64 Yder Arbejdsgiveren for egen Regning den tilskadekomne fri Kur og Pleje 
i Udlandel, er ban berelligel til for del paagældende Tidsrum at oppebære de Dag
penge, der tilkommer den tilskadekomne hos Uljkkesfnrsikringen (§ 5 9 ) ;  dog skal 
det Belob, hvormed Dagpengene maatte overslige Udgiflerne til Kur og Pleje. ud
betales den tilskadekomne.

65 Indtræder et Ulykkestilfælde udenfor Havn eller Ankerplads, regnes de i § 15 
fastsalle Anmeldelsesfrister fra del Tidspunkt, da Skibel har riaaet Forbindelse ined 
Land, Er deri forsie Havn, hvorlil Skibel eller Besætningen indkommer efler Ulyk
kestilfældet, en fremmed Havn. hvor der er unsal dure-k Konsul, afgives Anmel
delsen lil denne: det samme gælder, hvis Ulykkestilfældet indtræder i en saadan 
Havn.

66 Del paahviler Skibsforeren eller den. som paa hans Vegne forestnar Skibets 
Forelse. í Skibets Dagbog at indfore. itaur en til Be>ælningen horende Person bliver 
urbejdsudygtig. og naar hun alter bliver arbejdsdygtig. Del paahviler Skibsforeren 
al forskaffe den fornodne Lægehjælp.

67 Naar Soforklaring eller Síiforhor er oplageL i Anledning af et Ulykkestil
fælde, der har ramt nogen af Besætningen paa el Skib. hjemmehorende paa Fær
oerne, skal der tilstilles Raadet Afskrift af Soforklaringen eller Soforhoret.

E r der ansat dansk Konsul i fremmed Havn, hvor Ulykkesiilfældel er indtruffet, 
eller hvortil Skibet eller Besætningen indkommer, efler al Ulykkestilfældet er ind
truffet, skal Soforklaring aflægges, ikke blot naar det er nodvendigt til Opfyldelse 
af Solovens Paabud. men ogsau naar Konsulen finder del paakrævel ved særlige
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Omstændigheder, For saa vidt Siiíorkluring ikke udkræves. oplager Konsulen For* 
hor eller Forklaring. I fornodent Fald kan han beíro en dertil duelig Mand at ud
fore delle Hverv paa sine Vegne. Af Soforklaringen, Forklaringen eller Forhoret 
skal Afskrift tilstilles Raadet.

Findes der ingen dansk Konsul i en fremmed Havn, hvor Ulykkestilfældet cr 
indlruffel, eller hvortil Skibel eller Besætningen imlkommer, efler al Ulykkestilfæl
det er indlruffel, og Aflæggelse af Soforklaring ikke er paobudl i Soloven, skal 
Skibsforeren, naar Rej en ikke vil sinkes derved, síirge for, at der til Oplysning 
om Ulykkestilfældet optages Forhor eller Forklaring af den paa Sledel dertil kom
petente Myndighed eller af en af nærmeslc Konsul derlil bemyndiget Person. Af For
horet eller Forklaringen vil Afskrift være at indsende lil nærmeste KonsuS eller, 
hvis Sagen derved vilde opholdes unodvendigt, direkte tii Raadel. De hermed for* 
bundne Omkostninger afholdes af Raadel.

Under Benævnelsen Konsul i ovensloaende Paragraffer indbefattes ogsaa dansk 
Vicekonsul.

68 Paa elhvert Skib, der omfatles af Bestemmelserne i § 56, skal der paa et for 
hele Besætningen tilgængeligt Sted være opsloaet et Uddrag af denne A nordning, 
indeholdende dens Bestemmelser om Besætningens Rettigheder og Forpligtelser. Delle 
Uddrag uáfærdiges af Socialministeren; der vedfojas en Ovcr-ællche i det en
gelske 5prog. Trykle Eksemplarer lil Opdag udleveres gratis af Landfogeden (Po
litimesleren), Sysselmændene og Sognefogden i Vaag.

Paa ethvert saadant Skib skal Skibsforeren være i Besiddelse af mindsl el ind
bundet Eksemplar af Anordningen. Enhver af Bosætningen har Bel til al forlange 
sig delte Eksemplar udlaanl lil Gennemsyn,

KAP. V III . Landbrug, Skovbrug , Havebrug m. m.
60 Arbejdsgivere, saavel Enkeltmænd som Selskaber, der driver:

1) Landbrug, Skovbrug, Minedrift og Havebrug,
2) Heste- og Krealurhandel, Stiilleri, Mejeri, Torveskær, Riirskær. Mergelforela- 

gender, Tærskeværker, Halmpresning, Damkultur, Vind- og Vandmolleri,
H) Kontrol, raadgivende Virksomhed o. lign., med Hensyn lil Bedrifter af oven- 

najvnle Arter,
har Forsikringspligt i Overcnsslemmeke med Bestemmelserne i Kapilel I V o{i 
nærværende Kapitel overfor de Arbejdere, der beskæftiges i de nævnle Virksom
heder.

Efler Forslag af Baadet kan Socialministeren ved Bekendlgorelse inddrage Virk
somheder, som kan sidestilles med de fornævnte.

70 Ved Havebrug forslaas í denne Anordning forretningsmæssigt drevet Have
brug (herunder Anlægsgarlneri) samt Arbejde i Parker. Anlæg og Haver, der 
tilhorer Stat eller Kommune eller er knyttet ti! Landbrug og Skovbrug, og í prhale 
Haver af mindsl 1 Heklars Storrelse.

71 Forsikringspligten omfatter enhver, der mod Lon eller Akkordbetaling eller 
som ulannel Medhjælp paa Færoerne er untagel til sladig eller midlertidig nl ud
fore Arbejde ved de Virksomheder, der falder ind under nærværende Kapitel, For
sikringen gælder tillige Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie — Hustruen dog 
undtaget — , for saa vidt dc efter Beskuffenheden og Omfanget af deres Gerning
i Virksomheden maa sidestilles med andre Arbejdere, og saafreml der ikke fra 
den Ejendom, paa hvilken de beskæftiges, ved betryggende Panlerel i samme eller 
paa anden betryggende Mande er tilsikret dem livsvarigt niidtorftigl Underhold 
(Aftægt).

72 Forsikringen gælder under UdforeLen af alt Arbejde i de under næn ærende 
Kapitel horende Virksomheder og ved Arbejde i Arbejdsgiverens personlige Hus
holdning, naar denne ikke er fuldslændig udsondrel fra Bedriflen, i hvilkel T il
fælde § 52 bringes i Anvendelse, saml ved privat Tjenestegerning for ham eller 
hane Familie,
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73 En Arbejdsgiver, der falder ind under § 69. saavel som enhver Perlon, der 
uden at benytte forsíkringsberelligel Medhjælp driver Erhvervsvirksomhed, -om ho
rer under delte Kapitel, har Adgang lil i Fðroya vanlukkutrygging aL tegne fri\ il
lig Forsikring med Statslilskud lil Fordel for sig selv, íor saa vidt hans AarsindtæfU 
ikke naar l.'IOO Kr. eller i Thorshavn 1.600 Kr. I Forbindelse hermed kan han 
legne Forsikring for sin Hustru, saafremt hun i væsentligt Omfang deltager i Man
dens Erhvervsvirksomhed.

Samme Adgang lil at legne frivillig Forsikring íor sig selv og Hustru tilkom
mer under de samme Belingelser enhver Ejer eller Bruger af Ejendomme i er- 
hvrvsmæssigl Hovebrug, uanset del paagældende Havebrugs Slorrelse, jfr . § 70.

De paagældende er da forsikret i Overensstemmelse med Reglerne i nærværende 
Anordnings Kapilel I— V og delle Kapitel mod Folgerne af Ulykkestilfælde, der ind
træffer under deres Erhvervsvirksomhed og i deres Husholdning.

En i Henhold lil Bestemmelserne i nærværende Paragraf tegnel Forsikring be
varer sin Gyldighed, selv om den forsikredes Indkomst- efler al Forsikringen er 
tegnet, gaar op over de anforte Belob, men Slatsíilskudet borlfalder.

KAP, IX. Statstilskud,
74 Slalen yder til Fiiroya vanlukkutrygging efler behorig. dokumen.leret Recn- 

sknb Tilskud til Nedsættelse af Præmierne for de Forsikring-lagere, der driver el 
Erhverv, og som godlgor, al deres Aarsindlægl ikke nuar 1.100 Kr. eller, for saa 
vidl de er bosatle i ThorsJiavn, 1,600 Kr. Tiiskudel ydes til paagældendes Forsik 
ring saavel af lians i Erhvervel beskæftigede Arbejdere som af ham selv og Hu
stru i Henhold til §■§ 55, 58, 59 og 73. Statens Tilskud, der alene maa anvendes til 
Nedsættelse af disse Forsikringslageres Præmier, udgor 2/5 af den Præmie, der uden 
saadant Tilskud vilde have puahvilel dem. Rellen lil at nyde Statstilskud lil Ned- 
sællelse af Præmien forlabes, saafremt vedkommende Forsikringslager ikke inden 
Udlobel a í paagældendc Forsikringsaur behíirigl dokumenterer tn Ret lif Ned
sættelsen.

Naar Ulykkestilfælde, indtrufne under For-og paa Redning af Menneskeliv, hen- 
hiirer under § 3, Slk. 1, godlgores Erstulningen \edkommende Forsikring-selskab 
eller Forsikringsforbund af StaUkassen, medmindre paagældendes efler Anordnin
gen Forsikrede Arbejde er af en saadan Art, al Forsbjr paa Redning af Menneskeliv 
indgaar som en naturlig Bestanddel i selve Arbejdet.

Saafremt en Person ved Forsog paa Redning af Menneskeliv paa Færoerne ram
mes af et Ulykkestilfælde, der ikke falder ind under Bestemmelsen i § 3. Stk. ]. cr 
han, uansel om han i ovrigl falder ind under Anordningens Bestemmelser, for-sik- 
rel mod Ulykkeslilfoddels Folger efter Reglerne i denne Anordning. Forvolder Ulyk
kestilfældet Doden. er hans eflerladte paa -samme Maade forsikret efter Anordnin
gens Regler mod det lidle Tab af Forsorger. Udgiflerne herved udredes af Slats- 
kassen.

KAP. X. Oi'ergungs- og Slutningsbesteinmvlsi’r m. n.
75 Bestyrelsen for Færoernes Ulykkesforsikring (Fiiroya vanlukkulrygging) be- 

slaar af 3 Personer, der \ælges af Lagtingel for -1 Aar ad Cangen. Laglinget forer 
Tilsyn med Forbundets Beslyrelsc.

76 Vedlæglen for Færoernes Ulykkesforsikring (Fiiroya vanlukkutrygging) stad
fæstes af Socialministeren efler indhenlel Erklæring fra Raadel.

77 Alle Dokumenler vedrorende Forsikring efter denne Anordning er stempel- 
fri.

78 Del paahviler Politiel at paase, at behorigl Bevis for, at Forsikring efter nær
værende Anordning er legnet, forefindes i de paagældende Bedrifler.

Del paaíjviler enhver Kommunalbestyrelse inden hvert Aars 1. December al ud
færdige en Liste, hvorpaa staar opfort de i Henhold til Bestemmelserne i § 58, 
Stk. L forsikringspliglige Personer. Denne Lisle skal i Tiden fra 1. lil 15. December
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ligge fremme til Eftersyn i Kommunen paa et af Kommunalbestyrelsen nærmere 
angivet Sled, Enhver, der mener, al han med Urette er opfort eller forbigaaet paa 
Listen, maa umiddelbart derefter og senest inden Udgangen af December indsende 
sine Bemærkninger herom lil Kommunalbestyrelsen.

Listen tilligemed de fremkomne Indsigelser indsendes den forste Uge aJ Januar 
lil Foroya vanlukkutrygging, der uforliivel forelægger de fremkomne Indsigelser 
for Bandet, som afgor, om paagældende har Plígt til at forsikre sig selv.

For de Personers Vedkommende, der ikke har nedlagt Indsigelse mod den af 
Kommunalbestyrelsen udfærdigede Lisle, er denne aifgorende med Hensyn lil Piig
len til at betale Præmie til Foroya vanlukkutrygging og Bel lil Erstatning ved ind
trædende Ulykkestilfælde j det folgende Kalenderaar.

Míinstringsbestyrerne pao Færoerne er pligtige, naar Ulykkesforsikringen begæ
rer det, at tilstille denne en Liste over de Personer, som paamonstres Skibe, hjem- 
mehorende paa Færoerne.

Ved kongelig Anordning kan der efler indhentet Erklæring fra Baadet træffes 
andre Foranstallninger til Konlrolering af Forsikringspliglens Opfyldelse. Herved 
kan beslemmes, at ogsaa andre statslige og kommunale Myndigheder skal yde 
deres Medvirken.

79 Med Boder fra 50 Kr. anses den Arbejdsgiver, der tilsidesætter Pligten til at 
tegne Forsikring, olier som ikke holder Forsikringen i Kraft,

Med Boder fra 15 Kr. anses den Arbejdsgiver elleT den, der optræder paa hans 
Vegne, som forsommer al afgive rettidig Anmeldelse efler §§■ 45 og 65 om el ind
truffet Ulykkestilfælde eller hindrer rettidig Lægebehandling efter § 50.

Boderne lilfalder Statskassen.
80 Denne Anordning træder i Krarft den 1. ApriJ 1939 og kommer ti! Anven

delse paa Ulykkestilfælde, indtrufne naivnie Dato eller senere, medens tidligere 
indlrufne Ulykkeslilfælde, beJiandles efler Healerne i Anordning Nr. 122 af 31. 
Marts 1931.

2. Maj —  VtEDTÆCT Nr. 216 FOB FÆ RØERNES SEMINARIUM. (Som æn
dret 21. December 1914 og 6. August 1947),

■Undervisningsministeriet fastsæller herved folgende Beslemmelser om LæreruL 
dannelsen paa Færoernes Seminanium:

/. Seminariets Opgave, Indretning og Bestyrelse,
X Ved Færoernes Seminarium i Thorshavn undervises unge Mænd og Kvinder, 

som onsker nt uddannes til Lærere ved færoske Folkeskoler.
2 Seminariet har 4  Klasser. Der oprettes hvert andet Aar en ny 1. Klasse, 

saaledes at der fra Sommeren 19-18 vil være 2 Klasser samtidig i Seminariet, enten 
en 1. Klasse og en 3. Klasse eller en 2, Klasse og en k Klasse.

3 For at kunne optages i Seminariets yngsle Klasse skal Eleven:
a. •være fyldt 18 Aar inden 1. Juni i del Kalenderaar, Optagelsen finder Síed, 

dog at Skoledirektionen i særlige Tilfælde kan dispensere herÍTa,
b. ved Laigeattest godtgore ikke at lide af nogen Sygdom eller legemlig Mangel, 

der gor ham uskikket til at være Lærer,
c. 'fremlægge tilfredsstillende Vidnesbyrd om Forhold og Vandel, deriblandt Vid

nesbyrd íra rette vedkommende om, hvad han har været sysselsat med siden 
sin Udtræden af Bornesko'ten,

d. have bestaaet en særlig Oplagelsespriive.
Oplagelse i yngsle Klasse kan kun ske ved Undervisningsaarets Begyndelse; un

der særlige Omstændigheder kun Skoledirektionen tillade Undtagelse herfra.
4 Undervisningen og Proverne paa Seminaret er vederlagsfri.
5 Seminariets Afgangsprove afholdes i 2 Dele, 1. Del ved Udgangen af 2. eller

3. Klosse som nærmere angivet i § 19, 2. Del ved Udgangen af 4. Klasse.
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6 Undenvisrvingen meddeles af Lærere og Lærerinder ved Mellemskolen og Kom
muneskolen i Thorsliavn saml, om fornodent, af andre, som Skoledirektionen med 
Ministeriets Godkendelse maalle antage dertil. Eleverne oplæres i praktisk Skole
gerning i de nævnte Skoler.1)

7 Seminariet slaar under Bestyrelse af Færb Amts Skoledirekliion, der i alle 
Fwrhold er Seminariets oversle stedlige Myndighed.

8 Skoledirektionen forestaar Afgangsprovens Afholdelse. Ministeriet godkender 
Timeplaner og Fagenes Fordeling mellem Lærerne eíier Indstilling af Seminariets 
Forstander og Skoledirektionen.

íl Overlæreren ved Mellemskolen i Thorshavn er Seminariets Forstander. Han 
har som saadan del daglige Tilsyn med samme og er dets Kasserer og Regnskabs- 
fiirer.

II. Lærerraud,
10 Læterrandel beslaar af alle ved Seminariet virkende Lærere og Lærerinder. 

Forstanderen er Raadets Formand.
11 Lærerraadet sammenkaldes udenfor Skoletiden i Heglen 1 Gange om Aaret 

og ellers saa ofte, 9om Skoledirektionen, Forstanderen eller lo andre Medlemmer 
finder tiel fornodent. Ved Afstemningen gor i Tilfælde af Stemmelighed Forstan
derens Stemme Udslaget.

12 Lærerraadet skal drofle alle Sager, hvorom Skoledirektionen eller Forstan
deren onsker al bore dets Mening. Hvert Medlem bar Ret til al stille Forslag lil 
Beslutninger i Sager, der vedrbrer Seminariets Undervisning. Forslagene afgives 
til Forslanderen senest 8 Dage for Modet og meddeles til Medlemmerne summen 
med Indkaldelsen til Modet, hvilken sker senest I Dage for delles Afholdelse. 
Vedlages Forslagel, er Sagen, for sua vidt den ikke horer under Ministeriets eller 
Skoledirektionens Afgorelse, afgjort, hvis Forslanderen tiltræder del. Hvis Forslan
deren ikke tiltræder del, indsendes del til Skoledirektionen med Forslunderens 
Erklæring saml Afskrift af Protokollen med mulige Bilag.

13 Lærerraadet skat hores af Skoledirektionen, fbr den
1. trætter Afgorelse om Elevers Oplugelse.
2. tildeler Understottelser lil Elever.
3. tillader Undtagelse fra Reglerne om Adgang lil at gaa op til Afgangsproveti.

Lærerraadet skal hores af Forslanderen, fbr han afgiver IndsLilling om:
a. Fag- og Timefordeling.
b. Plan for Undervisningen i praktisk Skolegerning.
e. de Fag, hvormed ledige Lærerposter skal besættes, medmindre Indstilling skul 

ske i en Ferie, og Lærerraadet ikke kan indkaldes. Indstillingen ledsages af en 
Afskrift af Protokollen med mulige Rilag.

14 Over Lærerraadets Forhandlinger fores en Protokol af Forstanderen, Hvert 
Medlem er berettiget til at faa indfort korle Dikloter eller al faa udifbrligcre of 
del selv skrevne Fremstillinger vedlagt som Hilajr. Protokollen oplæses og under
skrives uf Medlemmerne.

III, OptageUespråven, Undervisningen og Af gangsproven.
15 Oplugelsesproven afholdes af Seminariets Lærere med Ristund af Censorer 

som Seminariet setv udpeger indenfor eller udenfor dets Lærerkreds, een for hvert 
Fag.

Krav ved Oplagelsesprbven;
u. Bibelhistorie i et Omfang som: »Martensen og Pauli: ; Bibelhistorie for Mel

lemskolen«,«
b. De fire Regningsarter med ubenævnte og benævnte hele Tal og og Broker 

til Losning af lettere Opgaver.

' )  Jfr . U. M. Skr. 30. Aug. 1950 og 27. Okt. 1950.
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c- Omfanget af Fordringerne i Historie og Geografi angives ved de i Folke
skolen almindelig anvendte Læreboger i disse Fag.

d. Skriiíliig Færiisk og Dansk:
Stil. Der gives en fri eller bunden Opgave, lil hvis Besvarelse Eksaminanden 

faar 3 Timer.
Diktat. Der proves i el Stykke Prosa af lignende Sværhedsgrad som en færosk 

Diktat til Mellcmskoleeksamen. Af Skilletegn dikteres kun Punktumer. 
Mundtlig Færosk og Datisk:

Læsning a[ Poesi og Prosa med Samtale om det læste. Tillige priives Eksami
nanden i Analyse og Gramatik.

Af fwroske Digterværker niati være Iwst:
Nogle Kvad i et Omfang svarende til 100 fireliniede Strofer. Nogle Sagn 
svarende lil ca. 10 Normalsider.
Et Par Folkelivsbilleder af Hammershaimb.
Nogle nyere Digte og Sange.

Af danske Digterværker maa væfa læst:
En Komedie af Holberg, et Værk aif Oehlenschláger, Ingemann eller Hertz. 
To Æ-ventyr af H. C. Andersen. En af Bjornssons Bondenovelier. Nogle 
Fiolkaviser. Nogle Salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig.

Desuden maa Eleverne aflægge Próve i Sang og Musik.
Hovedvæglen lægges paa Eksaminandens Udviklingstrin og Kundskaber i Folke

skolens Hovedfag.
De, der paa tilfredsstillende Maade har beslaael Studentereksamen. Almindelig 

Forberedelseseksamen, Realeksamen eller Pigeskoleeksamen, kan, naar de i ih 
rigt opfylder Betingelserne for Oplagede, oplages i Seminariets 1ste eller 2den 
Klasse uden at underkaste sig den foran anordnede Oplagelsesprove. Optagelsen 
kan i saa Fald belingcs af. at den paagældende beslaar en Prðvc i enkelle Fag.

Aígiirelse i saaHenseende træffes for 1ste Klasses Vedkommende u<f Skoledirek
tionen; for 2den Klasses Vedkommende af Ministeriet.

16 Undervisningen -dca! for alle Elever omfatte folgende Fag: Færosk (herun
der Oldnordisk), Dansk, Regning, Skrivning, Historie (herunder Samfundslære 
og Nationaløkonomi), Kristendomskundskab, Geografi (herunder Geologi), Natur
historie (herunder Sundhedslære), Naturlære (med Kem i), Matematik, Tegning, 
Engelsk, Gymnastik og Idræt, Sang og Musik, Pædagogik, praktisk Skolegerning 
('herunder Smaabornsundervisning), Slojd for mandlige Elever, desuden for kvinde
lige Elever Haandgerning.

Undervi-ninpen i ovennævnte Fag meddeles med folgende Timetal ugentlig:

F æ r ø s k ..............................
D a n s k .............  .............
Hegning,............................
Skrivning.................
Historie.............................
Kristendomskundskab.
Geograf! . . . . . . . . . . . ........
N aturhistorie................
N atu rlæ re.......................
M atem atik.......................
Tegning.......... ..................
Engelsk ................... ..........
Gymnastik og idræt . .
Sang og Musik...............
Pædagogik........................
I*raklisk Skolegerning.

Kvindelig Haandgerning 
Slojd .......................................

Aor 2. Aar 3. Aar 4. Aar

4 1 4 4
4
.1

4
2

ft
3

5
0

1 1 0 0
2 2 2 3
3 3 2 3
2 2 2 0
2 2 2 0i 2 2 0
•) •) 2 0
2 2 1 0
3 3 2 3
4 3 3 1
2 2 2 2
0 2 2 3
0 0 4 !>

;i7 3« 38 36

i t I 1
2 2 2 2
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Undervisningen i praktisk Skolegerning meddeles eiíter en af Forstanderen ud
arbejdet Plan, der stadfæstes af Ministeriet.

Der skal under Undervisningen i videst muligt Omfang gives Eleverne Lejlighed 
lil selvstændigt Arbejde, der kan bringe dem i direkte Forhold til Stoffet, sauledes 
at de er fortrolige med Fagenes Hjælpekilder, vante lil at bruge Boger og Sam
linger og inede i at gore iagttagelse i den levende Natur.

Til al vise Itesultalerne af en saadun Arbejdsopoielse kan bl. a. Aarsarbejder 
frn Eleverne -af forskellig Art tjene. Faglæreren maa afgiire, om el saadant Aurs- 
arbejde kan antages Lil Fremlæggelse ved Eksamen. I saa Fold indsendes del se
nest 15. Februar lil Censorernes Formand, og den paagældende Fagcensor aí- 
gcir da, om der skal tages Hensyn lil Arbejdet ved Eksamen, h^or det i bekræf
tende Fald forhojer Karakteren med 1 Trin (f. Eks. fra mg til mg I ) . Aarsarbej- 
der kan fremlægges i Naturfag, Geografi, Gymnastik og Idræt, de historiske Fag, 
Pædagogik, praktisk Skolegerning, Dansk og Færosk,

17 Aarsproveu afholdes under Samvirken af Seminariets Lærere og Censorer, 
som efter Skoledirektionens Indstilling beskikkes af Ministeriet, der ligeledes be
skikker en af Censorerne lil al fungere som Formand for disse. Lærerne er Eksa
minatorer, men Emnerne for Eksaminationen bestemmes af Censor Dagen forud 
efler Samraad med Eksaminator. Skoledirektionen bestemmer efler Indstilling fru 
den paagældende Censor de skriftlige Opgaver og drager Omsorg for, at den 
skriftlige Prove afholdes under betryggende Tilsyn, Den skriftlige Del af Afgangs- 
provens 1, Del afholdes i forsle Halidel aT M aj, den mundllige Del i Juni. Af
gangsprøvens 2, Del afholdes i Juni.

18 Afgangsprovens 1. Del omfatter: Skrivning, Tegning, Geografi, Naturhisto
rie, Begning, Matematik, Naturlære samt delvis, soim nedenfor nærmere angivet, 
Kristendomskundskab, Færiisk og Dansk. Afgangsprovens 2. Del omfaller: Gym
nastik, Sang og Musik- praktisk Skolegerning, Dansk, Færosk Historie Slojd og 
rfelvis Krislendomskundskub og desuden for de kvindelige Eksaminander: Kvinde
ligt Haandarbejde, og for alle Elever Orgelspil som frivilligt Fag,

19 Fordringerne ved Afgangsprovens 1. Del er folgende:
1, Skrivning. Proven (1 Time) aflxildes ved Udgangen áf 2. Klasse. Der skri

ves to sammenhængende Stykker Normalskrift, det ene i en Storrelse af ca,
12 mm og 5 mm og del andet i en mindre Mnalestok.

I Forbindelse med Censuren af de skrifllige Opgaver prcives Eksaminan
derne i Forskrift paa Skoletavlen.

2, Tegning, Proven beslaar i en Fremlæggelse og Bediiirrmelse af de i 2den og 
3dic Klasse udfiirle Tegninger og Skitser.

Der skal under Undervisningen lægges Vægt paa al uddanne Eleverne saa
ledes, at dc dels selv kan undervise i Tegning i Borneskolen med behiirig Hen
syntagen til bitrnepsykologiske Erfaringer og æstetiske Krav, dels sættes i 
Stund til at illustrere deres Undervisning i andre Fag ved Tegning med Kridt 
paa Væglavlen.

I de lo yngste Klasser drives systematisk Plantegning og Tegning efler 
rumlige Modeller. Dog stilles der ikke stiirre Fordringer til denne Art Teg
ning, end at der allerede Í disse Klasser kan blive Tid til Skitselegning baade 
paa Papir og pua Vægtavlen. Emnerne Lil Skilsetegning bor have Tilknytning 
lil de forskellige Fag ((Hjemstavnslære, Naturhistorie, Geografi o. s. v.).

I 3die Klasse íortsælles med Skitselegning, dog væsentlig som Kridtteg
ning (ogsaa med farvel Kridt) og med særligt Hensyn til Fagillustralion.
I denne Klasse gennemgaas desuden Tegneundervisningens Melodik, afpasset 
til Borneundervisning,

3, Geografi. Der fordres Kendskab til den íysiske og politiske Geografi. Eleverne 
maa 'kunne gore líede for, hvorledes de geografiske 'Kendsgerninger er Hesul-
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lalet af flere samvirkende Aarsagcr. Danmarks Geografi, derunder særlig Fær
oernes, behandles udforligt. IDer fordres en kort Oversigt over den alminde
lige Geologi med særlig Anvendelse paa Færoernes Geologi.

I. Nalurhisloric. I Zoologi fordres Kendskab ti] Hovedtrækkene af del menne
skelige Legemes Bygning og Forstaaelse af de vigtigste Livsfunktioner og 
Hovedtrækkene af Sundhedslæren; endvidere skal de vigtigste Dyreklasser 
kendes. Særlig fordres Kendskab til de paa og ved Færoerne forekommende 
Dyr. 1 Botanik fordres Kendskab lil de almindeligste paa Færoerne vildl 
voksende og dyrkede Planler saml Jordens vigtigste Kulturplanter. Dernæsl 
fordres Forslaaetse af Planternes Livsfunktioner *og Bygning, lEle%erne maa 
have nogen Øvelse i al benylle en Flora (lEks. R. Rasmussen: Foroya flora). 
Der opgives ea. 2f3 uT det gennemgaaede Stof.

5. Kristendomskundskab, a. Bibelforklaring, der omfatter Jesu Taler .hos Mat
thæus og nogle af Talerne i Johannesevangeliel i et Omfang af ca. 6 Kapiller 
og endelig 6 Kapitler af den nyteslamcnllige Brovlitlerutur.
h. Kirkehistorie til Reformationen.

Priiven afholdes ved Udgangen a f 2. Kiusse.
6. Regning. Priiven er skrifilig og mundtlig.

1. Til den skriftlige Príive ( i Timer) gives en Række af mindsl 1 mindre 
Opgaver fra forskellige Dele af Lærestofíet og af sligende Vanskeligheds- 
grad, der muliggíir en Differentiering i Bedommelsen af (Elevernes Fær
dighed *>g Evne. De skriftlige Opgaver skal besvares saa udforligt og med 
saa megen forklarende Tekst, at Tunkegangen i Besvarelsen træder klarl 
frem. De matematiske Formler maa medbringes.

2. Ved den mundtlige Príive lægges der Vægt paa Talkendskab og Talfærdig- 
bed og paa en forslaaelig og hensigtsmæssig Talbehandling,

3. Karakteren for mundtlig Regning gælder dobbelt saa meget som Kurakleren 
for skriftlig Regning.

7. Matematik. Proven er skriftlig og mundtlig.
1. Ved den skriftlige Prove gives der 2 Opgaver, en geometrisk og en alge- 

bruisk {3 Timer til hver). Til den -skriftlige Príive kan en Formelsumljng 
medtages.

2. Ved den mundtlige Príive opgives begrænset Pensum (fra en Tiediedel 
til Halvdelen af Stoffet). 2 Maaneder inden Proven fastsæller Skoledirek
tionen i Samraad med Censor Pensummels Omfang.

3. Karakteren for den mundtlige Príive gælder lige med Karakteren for den 
skriftlige Príive.

8 . Nalurlrerc. Proven er imundtlig. Den skal, naar der er Lejlighed dertil, være led
saget af simple Demonstralionsforsog, Der eksamineres kun i 3 af de ne

dennævnte 6 Hovedafsnit eller el dertil svarende Pensum:
1. Mckunisk Fysik og Bevægelseslære.
2. Magnelisme og Elektricitetslære.
3. Varmelære.
I. Lyslære og Lydlære.
5. Kemi.
<j . Orientering paa Stjernehimlen. (Tidsbestemmelse).

Vatgel af de Hovedafsnit, der skal opgives lil Eksamen, foretages af Skole^ 
direktionen 2 Maaneder inden Proven efler Samraad med Censor.

9. Færosk. Proven er dels skriftlig, dels mundtlig.
Til den mundllige Príive fordres: a. forsíandíg og tydelig Oplæsning saavel 

af Poesi som af Prosa, b. Kendskab til den færoske Sproglære i dens Hoved
dele (Lyd-, Bojnings- og Sætningslære), c. Cennemgang af J .  Jakobsen: Fær
oske Folkesagn og Æventyr, sprogligt og historisk.

Den skriftlige Prove bestaar af en Genfortælling (3 Tim er),
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10. Dansk. Proven er dels skrifllig, dels mundtlig.
Ved den mundtlige Priive fordres: a. forstandig og tydelig Oplæsning af 

et Stykke Prosa og Poesi. Udfaldet af denne Prove skal have væsentlig Ind
flydelse paa Karakteren for mundtlig Dansk. b. Kendskab Li] Sproglæren i 
dens Hoveddele, c. Gennemgang af Priiver uf den dansk-norske Litteratur fra 
Holberg til Nutiden.

Den skriftlige Priive hestaar af en Genfortælling (3 Tim er).
Proven i Dansk og Færiisk afholdes 'ved Udgangen af 2. Klasse.

20 Fordringerne ved Afgangsprovens 2. "Del er folgende:
1. Gymnastik og ídnrt. Eleverne maa have Kendskab lil Grundtrækkene af Gym

nastikkens Teori og maa kunne sammensætte en Timeseddel paa rette Maade; 
de maa med Færdighed kunne udfore de gymnastiske Øvelser og lede Gymna
stikundervisning af Blirn. Der kræves Færdighed i Svomning og frí Idræt 
Í det Omfang, der er fastsat ved den i 1936 indforte Prove i Svomning og 
fri idræl ved Færoernes Seminarium. Forskellige Lege og Boldspil maa ken
des.

For Elever, der paa Grund af Legemsfejl har været frilagne for Gymna
stik, udregnes Eksamenskarakteren saaledes, at Manglen af Karakter i Gymna
stik ikke faar forringende Virkning paa Eksamenskvotienten.

2. Smig og Musik. a. Der fordres Indovelse af mindst 100 almindelig brugte 
Salmemelodier og af de i Kirkerne brugelige Messesvar, endvidere af 50 danske 
og Tæroske Sange. Grundrids af Musikteorien, Øvelser i iSodelaisning saml 
systematisk Stemmedannelse og Tekstbehandling;
!>. Eleven skal paa Violin kunne spille Salmer og Fædrelandssange til Skole-

■brug rent og rytmisk samt selv kunne slemine Violinen.
Naar en Elev af Seminariet skonnes at være ganske uegnet til Deltagelse

1 Musikundervisningen, kan vedkommende fritages for Faget, og Eksamens
karakteren Wregnes da som ovenfor ved Fritagelse for Gymnastik angivet.

For de Elever, der iinsker at skaffe sig Vidnesbyrd om, at de kan udfore 
Organisltjenesle paa forsvarlig Maade, kun hertil knjttes en Priive i Orgel
spil. Til denne fordres, at Eksaminanderne med korrekt Fingersætning, nbjag- 
lig Takt og i passende Tempo kan spille de almindeligt brugte Salmemelodier, 
indlede dem med et Forspil og afslutte dem med et Efterspil; de mau ogsaa 
kunne spille mindre Musikstykker, der er passende ved Gudstjenestens Be
gyndelse og Slutning.

■I. Pædagogik. Proven er mundtlig. Der fordres Kendskab lil:
1, Psykologi, sa;r.lig Smaabornspsykologi, Skolealderens og Overgangsalderens

Psykologi.
2, Pædagogik.

a. Almindelig Opdragelses- og Undervisningslære.
b. Opdragelsens Historie.
c. Kendskab tii det færoske Skolevæsens Historie og nuværende Ordning, 

den danske Skoles Historie i Grundtræk.
d. Skolehygiejnen i Grundtræk,

Der opgives begrænset Pensum ua. "J3 af Stoffet.
L. Praktisk Skolegerning. Ved Proven skal Eksaminanderne godtgeire deres Evne 

til nl undervise Biirn, saaledes at de eller Opgavens Beskaffenhed faar Lejlig
hed til at for>tn;lle, fremstille eller samtale, dels til at lede Bornenes mere 
selvstændige Arbejde med et Undervisningsemne. Der %or som Hegel gives 
Eleven Tid til al afsluMe Behandlingen aí sit Emne. Hver Eksaminand faar
2 Opgaver, der hentes íra Folkeskolens almindelige Fagkreds og Undervisnings* 
omraadet. I hverl Fald den ene af Opgaverne lages fra Færosk, Dansk, Religion 
eller Regning. I Sang, Tegning og Skrivning gives ingen Opgaver. Eksami
nanden modtager de to Opgaver 2 Timer for Provens Begyndelse og skal 
huve Lejlighed lil med Benyttelse af passende Hjælpemidler al forberede sig
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under Tilsyn. Umiddelbart for Provens Begyndelse afleverer Ek-aminunden 
lil Censorerne en korl, skriftlig affaltet Plan ( Disposition) for Behandlingen 
af den ene af de til Proven opgivne Opgaver efter Censorernes nærmere Be
stemmelse. Under Proven maa Eksaminanden godtpbre sin Færdighed i med 
Kridt paa den sorte Tavle at kunne illustrere saadanne Forhold, som fore 
kommer i den daglige Undervisning. Karakteren for praktisk Skolegerning 
bestemmes ved Udfaldet af Proven og en Aarskarakter for Eksaminandens Del 
Lagelse i praktisk Skolegerning i Afgang klassen. Aarskarakteren, om vejer 
halvt mod Eksamenskarakteren, fastsættes af I'orstanderen efler mundtlig For 
handling med de Lærere, der har deltaget i Eleven Opdyelse i praktisk Skole
gerning.

5. Dansk. Proven er skriftlig og mundtlig. Ved den skriftlige Prove gives 1 Stil.
hvortil der gives 4  Timer. Eleverne kan vadge mellem to opgivne Em
ner,
Ved den mundtlige Próve fordres

1, Kendskab lil den oldnordiske og den n jere dan.ike LiUernlurs Historie.
2. Desuden opgives;

a. el Udvalg af ældre danske Tekster.
b. korte Læsestykker paa Svensk og riorsk Lasid-maal,
c. 5 Hovedværker og ca. 200 Sider mindre Próver, Vers og Prosa fra de 

forskellige Perioder.

6 . Færósk, Proven er skriftlig og mundtlig.
Ved den skriftlige Prcive ghes 1 Stil. hvor.il der fíive 1 T'mer. Ele\erne 

kan vælge mellem to opgivne Emner.
Ved den mundtlige Prcive fordres Kendskab til

1. Oldnordisk, hvoraf der opgives 50 Normalsider; der kræves desuden Kend
skab li) Formlæren.

2 . a. Den færoske Litteraturs Historie i et Omfang som Chr. Mal ras: Foroysk
Bókmentasoga,

■b. Kvadene, af hvilke mindst eet er lært udenad,
c. ældre færoske Tekster í. Eks. elter J .  Jakobsen: Diplomatarium færoensr.
d. den nyfæroske Litteratur ved direkte Forfatterlaisning.

7. Engelsk. Proven er skriftlig og mundtlig. Den skriftlige Priive bestnar i en 
Oversættelse til Engelsk af lignende Sværhedsgrad som ved Realeksamen. Den 
mundtlige Prove bestaar i Oplæsning og Oversættelse af en ulæst Tekst af 
lettere skonlillerær eller faglig Art. Dertil knyttes nogle Spcirgsmaai, der kan 
prove Eksaminandernes Forstaaelse af Sprogets grammatiske Bygning og det 
læste Stykkes Indhold.

8 . Slofd  {alene for mandlige Elever). Der regnes med folgende Timetal: 2 + 2  
+ 2+2.

Til Grund for Undervisningen lægges en rationelt og pædagogisk ordnet 
Øvelsesrække, der lages enten fra Dansk Skoleslojd eller fra Askov-Naiis-Slojd, 

og Eleverne indoves i Brugen af det typiske Værktoj til Træslojd.
Filing af Save og Slibning af Værktoj skal læres.
Grundreglerne for Konstruktionstegning læres ved Udforelsen af Arbejds

tegninger til alle Slojdarbejder.
Proven bestaar i en Fremlæggelse og Bedoinmeise af sidste Aars Arbej

der.
Karakteren i Slcijd medregnes ikke ved Udregningen af Eksamenskvotienten.

9. Historie.. Faget omfatter Verdenshistorie og Nordens Historie samt Samfunds
lære og Nalíonaliikonomi, der paa dertil egnede Steder indarbejdes Í den
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historiske Fremstilling. Der læres en mindre Lærebog, der giver en kort Over
sigt over Verdenshistorien, hvorefter der udvælges el vist Antal Emner, ca.
12, taget fra de forskellige Perioder eller Tidsafsnit af Verdenshistorien. Disse 
gennemgaas ved Foredrag og Læsning af historiske Tekster (Kildesteder, Ta
ler. Aktstykker) eller bredere Fremstillinger, og Elevernes Arbejdsevne inden
for Faget opoves gennem Elevforedrag og skriftlige Opgaver over de paa
gældende Afsnit. I Nordens Historie læses en Bog paa c». 300 Sider. Sam
fundslære og Nationalokonomi gennemgaas i del væsentlige gennem Eksempler 
fra Historien. Færiisk Samfundslære og Perioder af Færoernes Historie gen
nemgaas.

Ca. Halvdelen af de valgte Emner og "/;1 af Nordens Historie opgives til 
Eksaunen.

10. Kristendomskundskab. Proven er mundtlig og omfalier
a. Bibelforklaring: L  El Brev fra Ny Testamente í det mindste af Omfang 

som Galatherbrevel. 2, Cu. 25 Kapitler af proíeliske Skrifter, 3. Nogle af 
Davids Salmer.

'!>. Troslære. Kendskab Lil den evangelisk-lulherske Troslære,
c. Kirkehistorie efter Reformationen.

Karaktererne ved forste og anden Del sammenregnes til en fælles Karakter 
og vejer lige.

11. Kvindeligt Jlaandarbejde.
a. I Seminarietiden udfores en tidssvarende Modelrække, som kan anvendes 
ved Undervisningen i Folkeskolen; de nærmere Fordringer fastsættes aí Skole
direktionen efter Forhandling med Haandarbejdsinspektiiren.
b. Reparation,
c. Tilpasning og Klipning.
d. Undervisningsovelscr.

lEleven maa ved Proven, der varer 2 Timer, godlgiire sin Færdighed i de 
ovennævnte Arter aí Haandarbejde for Censorerne. Til Færdighedsproven maa 
Eksaminanden selv medbringe de fornodne Arbejdsredskaber.

21 Ved Afgangápriivtífi kan gives folgende Fagkarakterer: ug, mg, g, Ig, mdl og 
slet samt Mellemtrinene ug*?-, m g-f--------------mdl.*3-, slet-K

For hvert af de fornævnte Fag gives en Fagkarakter, dog beregnes saavel i 
Dansk som i Færiisk en særlig Fagkarakler for den skriftlige og en for den mundt
lige Prove. I Sang og Musik gives en fælles Fagkarakter. Desuden gives en sær
skilt Karakter for Form og Orden i de skriftlige Arbejder.

Hvor Faget -beslaar af flere Led, bestemmes Fagkarakteren ved Karaktererne 
for hvert enkelt Led af Faget efter de ovenfor under vedkommende Fag nævnte 
Regter; dtsse sidste Karakterer udregnes af Censorernes og Lærernes Karakterer, 
idet der ved Udregningen benyttes de ovennævnte Karakterbetegnelser som Spe
cialkarakterer. beregnede til en Værdi af henholdsvis 5, 4, 3, 2, 1, 0, saaledes at 
hver Censor og Lærer kan fiije et 4- eller -f- til sin Karakter, hvorved denne for- 
hojes eller formindskes med dog maa der ikke gives nogen Karakter over ug 
eller under slet.

Ved Fagkaraklerens Udregning af Karaktererne for de enkelte Led af Faget be
nyttes den samme Skala for Karaklerværdien.

Karaktererne i Sang, Violinspil og Musikteori anfores paa Eksamensbeviset, saa
ledes at Karaktererne i Sang og Violinspil hver gælder dobbelt. Gennemsnittet gi
ver Fajjkarakteren; denne tæller ikke med ved Udregningen af Kvotienlen.

Naar ganske særlige Forhold foreligger, kan Skoledirektionen tillade, at Eksami
nanden indstiller sig til Prove alene i Sang og Teori eller alene i Violinspil og 
Teori; Fagkarakteren fremkommer da ved Sammenlægning af de to Karakterer 
divideret med 3 med Afrunding lil det nærmest liggende hele Tal.
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Af sanittlige Fagkarakterer -—  med Undlagelse af Karakleren i Slojd udregnes 
en Gennemsnitskarakter (Hovedka rakler), idet de enkelle Fagkarakterer medvirker 
med følgende Værdier: u« =  8, ug-í- 7a/o. mg)- ■= 7Vs, mg =  7, m «^ =  (iy8, 
H+ =  i)s/ni « =  5f =  'A-h, tf>+ — 2Vn, tf> =  i, t«-:- =  m dl+ — —4%
nidl — —7, m dl^ - H-ri'/ai slet-f- — slet =  -i-23,

Karaktererne i praktisk Skolegerning og Hegning vejer dobbelt.
For al kunne indstille sig lil Provens 2. Del maa Eksaminanden have opnaaet 

mindst Gennemsnitskaraktererne g ('Pfo) i de Fag, som helt afsluttes ved 1. Del,
For at have bestaaet Afgangsprðven maa Eksaminanden have opnaaet mindsL g 

( P 13) i Gennemsnilskurakter.
Proven i praktisk Skolegerning kan dog tages om een Gang efter mindst el 

Aars Forlob, saaledes at Gennemsnitskarakteren (Hovedkarakteren) bliver at for
andre, hvi» en bedre Karakter opnaas.

Proven i Sang og Musik samt Gymnastik kan tages om efler et Aars Forlob, 
dog uden at Gennemsnilskarakleren derved kan forandres.

Tillægsprove i Sarig og Musik kan ikke tages af en Elev, der har været fritaget 
for Undervisning i Faget paa Seminariet.

Begæring om al maalte tage de ovennævnle Prover om indsendes lil Skoledirekti
onen.

Censorernes Formand og Seminariels Forstander udsteder i Forening et Vidnes
byrd, hvori anfores saavel den ovenfor nævnte Gennemsnitskarakter (Hovedkarak
ter) som Karaktererne i samtlige enkelle Fug,

Er Proven i praklisk Skolegerning, Gymnastik eller Sang og Musik laget om, 
og en bedre Karakter heri opnuael, bliver denne al tilfoje paa Vidnesbyrdet.

1 Vidnesbyrdet indfores tillige Paategning om. hvorvidt den paagældende er
i Stand til at forestaa Kirkesang, Orgelspil og Gymnastikundervisning, For al der 
herom skal kunne meddeles bekræftende Paategning, der kun maa lyde paa, al 
Eksaminanden »kan forestna« paagældende Fag, maa \edkommende med Hen
syn li! Kirkesang have opnaaet saavel for Sang som for Musik Karakteren g, med 
Hensyn lil Orgelspil Karakleren g og med Hensyn lil Gymnastik Karakteren g,

u. Studenter, der demittcres frn del af Færoernes Lagting opretlede Studen
terkursus, en Gymnasieskole i del ovrige Kongerige eller har bestaaet Stu- 
denlereksamen som Privatister i Henhold til kgl. Anordning af 25, Marts 
1938 kan, naar de indstiller sig til den afsluttende Lærerprove overfore 
Karakterer til Lærereksamen i Overensstemmelse med de nedenfor angivne 
Hegler, idet forsaavidt angaur Elever, der har bestaaet Eksamen ved Lag
tingets Studenterkursus og for Privatisters Vedkommende alene Eksamens
karaktererne lægges til Grund,

b. Studenier, der i nedennævnte Fas mindst har opnaael Karakteren mg, kan 
overfore den paagældende Karakter.

1. Mundtlig Færosk  ot; Dansk:
Karakleren kan overfores fra Studentereksamen paa alle 3 Linier som Ka- 
rnklerer i mundtlig Færosk o» Dansk ved Lærerprihens 2den Del, Karakteren 
udregnes paa Grundlag af Aarskarakteren og Eksamenskarakteren.

2. Historie:
Karakteren kan overfores fra Studentereksamen paa alle 3 Linier som Fag- 
karakler ved Lærerproven, udregnet paa Grundlag af Aarskarakteren og Eks
amenskarakteren.

3. Maiemutik:
Karakteren kan overfore< fra Sludenlereksamen matematiske Linie som Fa^- 
karakler ved Lærerpriiven. Karakleren udregnes paa Grundlag af Aarskarak-
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leren og Eksamenskarakleren. for den malematisk-naturvidenskabelige Linies 
Vedkommende paa Grundlag af Aarskarakleren og Eksamenskarakleren ved 
den mundtlige Prove.

1, Naturlære:
Karakleren kan overfores fra malemalisk-naturvidenskabelig Studentereksamen 
som Fagkarakter ved Lærerproven. udregnet paa Grundlag af Aarskarakleren 
og Eksamenskarakteren,

5. Engelsk:
Karakleren kan overfíires fra Studentereksamen paa alle 3 Linier om Fas- 
karakter ved Lairerproven eller som Korakler ved Tillægsprtiver. Karakteren 
udregnes paa Crundlag af Aarskarakleren og Eksamenskarakteren ved den 
mundtlige Prove.
c. Hvis der ved Sammenligning af Aarskarakleren og Eksamenskarakleren 

fremkommer et Resultat, som ligger imellem to Karakterer, forhojes eller 
formindskes det lil den nærmest liggende Karakter, og for saa vidt Fag- 
karakleren herefter er mg eller derover, overfores den lil Lærerproven 
med den saaledes udfundne Karakter.

d. Overforeise af Karakteren finder kun Sled, naar 1ste Del af Lærerproven 
beslaas senest 'I og 2den Del senest 6 Aar efter Studentereksamen, dog 
at den Tid, der ligger forud for det Kalenderaar, i hvilket vedkommende

er fyldt 20 Aar. ikke medregnes. I særlige Tilfælde kan Dispensation fra denne 
Bestemmelse meddeles af Ministeriet,

e. Skoledirektionen er bemyndiget til i enkelte Tilfælde, hvor det maatte vise 
sig nódvendigl at afvige fra foranstaaende Bestemmelser, men maa straks 
indberette saadanne Afvigelser tíl Undervisningsministeriet.

f. Nærværende Beslemmel=er finder Anvendelse forste Gang ved Sommereks
amen 19 15.

22 Skoledirektionen er bemyndiget til i enkelte Tilfælde, hvor del maatle vi?e 
sig nodvendigt, at afvige fra foranstaaende Bestemmelser, men maa straks ind
berette saadanne Afvigelser til l  ndervisningitninisleriel.

23 Nærværende Bestemmelser finder som en forelobig gældende Ordning An
vendelse forste Gang paa del Elevhold, der oplages paa Seminariet i August 1918.

15, Maj — Lov Nr. 196 om Ændringer i og Tilfojelser ti! Lov om RETTENS 
P LEJE .

2 Denne Lov, der. for saa vidt angaar Ændringerne Lil §i§ 721 og 962. ogsaa 
gælder for Færoerne, træder í Kraft 1, Juli 1939. (Til § 721: I § 721, Iste Slykkc 
Nr, 1 ændres »267, 2det Stykke« li) »267, ls le  Stk,c Tíl § 962 : 1 § 962, 2det Slykke 
2detPunktum. indsættes efter »hojere Slraf end« »6 Dagboder eller«. I samme 
Stykke, 4de Punktum, udgaar Ordene: ; af Statsadvokaten*).

15. Maj Lm for Færoerne Nr. 202 om PERSONLIG SKAT T IL  AMTS
KOMMUNEN.

1 Enhver Person. Sel«kal> eller Institution, som i Henhold til Lov Nr. 76 af 12. 
Marts 1923. jfr . Lov ISr. 16 af 7. Marts 1928 oc Lov Nr. 36 af 16. Februar 19^9, 
om den kommunale Beskatning er pligtig al svare Skat til Opholdskommunen eller 
Erhvervskommunen paa Færoerne, er tillige pligtig at svare personlig Skat til Fær
oernes Amtskommune, for saa vidt vedkommendes Skatteindtægt udgor 500 Kr. 
eller derover.

Skatten lignes for hverl Skalleaar paa Grundlag af de af de kommunale Lig. 
ningsmyndig'heder i Heuliold lil Skatteloven foretagne Ansættelser,

Skatteydere, som flytler lil Færoerne fra del ovrige Kongerige, og som dér er
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ansat til Statsskat, kan ikke an£ælles lil Skut til Amtskommunen fra ut tidligere 
Tidspunkt end del, fru hvilket deres Stalsskattepligl ophorer.1)

Ved Skatteindtægt forstaas den ansatte skattepligtige Indkomst med de i Skatte
lovens § I I  hjemlede Fradrag, men uden Forhcijelse eller Nedsættelse i Henhold 
lil Lovens § 15.

Personer, hvem der er paalignet Skal baade til Opholdskommune og Erhvervs
kommune, svarer Skal til Amtskommunen af den i Opholdskommunen ansalle 
samlede Skatteindtægt,

22) Den i § 1 omhandlede Skat erlægges efter folgende Skala:
Er Indtægten under 2.000 Kr., svares ingen Skat.

Hr In d la s te n m en under sv ares a f off a f H rslen
Itr. kr. kr. kr.
2ti00 3000 20 2000 3 “/o
3000 4000 50 3000 4 °/o
4000 5000 90 4000 5 «/o
5000 6000 140 5000 « °/o
(5000 7000 200 (»000 7</a %
7000 8000 275 7000 í> %
8000 10 000 8(55 8000 10 «/«

10,000 15 000 5(55 10000 12 %
15.000 20.000 11 (in 15.000 20 %
20.000 30.000 21(55 20.000 25 »/o
30.000 ■10.000 4065 30.000 3« %
-10.000 50.000 7705 40.000 41 °/o
50.000 75 000 12165 50.000 47 •>/„
75.000 100000 23!) 15 75.000 50 %

100,000 200 000 3(5415 100.000 52 o/«
200.000 ■100.000 88115 200.000 54 o/„

ov er 100.000 19(5415 400 000 56 %

1 det efler foranstaaende líegler udregnede Skatlebelob gives der, naar Indlæg
ten er under 7.000 Kr., et Fradrag paa 35 Kr., og naar Indtægten er 7,000 Kr. 
eller derover et Fradrag paa 25 Kr. for hvert Barn (det er Ægtebarn, líarn uden
for Ægte«kab, for Moderens Vedkommende saafremt hun er Skatteyder, Stifbarn, 
Adoptivbarn og Plejebarn, for hvis Pleje der ikke ydes vedvarende Vederlag), som 
ved Begyndelsen af Kalenderaaret cr under 15 Aar, og som ikke har Midler til al 
bekoste sit egel Underhold.

3 Inden 1. Marts indsender den kommunale Ligningsmyndighed lil Færoernes 
Oppebor-ielíkonlor en Fortegnelse o\er de Skatteydere, som i Henhold til foranslaa- 
ende Bestemmelser er pliglige at svare Skat til Amtskommunen, med Angivelse af 
de for disse ansatte Skatteindtægter, Om enhver senere foretagen Ændring vedro
rende Skat'leindlægler pua 500 Kr. og deroxer -kal Ligningsmyndigheden slraks 
sende særskilt Indberelning til Færoerne'' OppeborseLkontor. Foretages saadan Æ n
dring af Laglingel.'  ̂ Skalteudvalg. paalniler det dog delle nl give Færoernes Oppe- 
borselskonlor fornoden Meddelelse om Ændringen.

4 Ved Færoernes Oppeborselskonlors Foranstaltning gives der inden 15, April
i Tilfælde af senere Ændringer af den ansatte Indlægt inden 1 Maaned efler.

at Indberetning i Henhold tií Loven* § 3 er modtaget af Færoernes Oppebiirsels- 
kontor de skattepligtige Underretning om. hvilkel Betðb der for det paagrei- 
detide Skalteanr er paalignet dem i Skal til Amtskommunen, og hvor Indbetalingen 
af Skatten skal finde Sted,

OphíEMit ved LI. Nr. 5 af 26, Mnrts 1953.
-)  Som ændret \ed LI. Nr. 17 af 2H. Morls 1952,

702



15. Maj 1 9 3 9

Klage over Skatteberegningen indgives ti] Laglingels Skatteudvalg. Klagen skal 
indgives inden 1 Maaned efler, at Meddelelse i Henhold til ls le  Slykke er afsendl 
fra Færoernes Oppebíirselskonlor.

5 Skatten forfalder til Betaling med Halvdelen 1. Maj og Halvdelen 1. November. 
Skattebelob, der er paalignei paa Grundlag af de i § 3 nævnle Ændringer i Skalle
ligningen, forfalder til Bclaling 1 Maaned efter, al Meddelelse i Henhold til § I 
er afsendt fra Færoernes Oppeborselskontor.

C Er den paalignedc Skat ikke betalt senest 1 Maaned efler Forfaldsdagen, ska! 
det skyldige Skattebelob forrentes med V*> pCt. maanedlig Í d t  hver paubegyndt Maa
ned efler Forfaldsdagen.

7 De paalignede Skattebelob samt dc i § 6 omhandlede Renter kan inddrives 
ved Udpantning, for saa vidt Betaling ikke er sket senest 1 Maaned efter Forfalds
dagen. De i Skattelovens §§ 38, 41, 42, jfr . Lov Nr. 36 af 16. Februar 1939, 
samt §§ 44— 47, indeholdte Regler finder tilsvarende Anvendelse med Hensyn til 
den efter nærværende Lov paalignede Skat.

8 De Belob, der pualignes i Henhold til denne Lov, tilfalder med Fradrag af 
Udgifterne ved Opkrævning iFæroernes Amlsfond.

9 Lagtinget —  for Thorshavn Kommunes Vedkommende Indenrigsministeriet 
jinaser, at der af Forstanderskaberne (Byraadet) fra og med Skatleaaret 1910 
forelages en Nedsættelse af den kommunale Skatteudskrivning svarende lil den 
Udgiftsnedgang for Kommunerne, som folger af Firiansprogrammet for Færoernes 
af 3. September 1938.

Í0  Det i Skattelovens § 30 omhandlede Bidrag fra Kommunerne lil Færoernes 
Amtsfond kan fra 1. Januar 1940 at regne ikke uden Indenrigsministeriets Sam 
tykke overstige 100.000 Kr

11 Denne Lov træder i Krafl 1. Januar 1910.
Fra samme Tidspunkt at regne ophæves Lov for Færoerne Nr. 84 af 30. Marts 

1935 om personlig Skat tilAmtskommunen.
Loven forelægges Rigsdagen ti! Revision senest i Rigsdagssamlingen 1912 13.

15, Maj — Lov Nr. 201 om TILLÆ GSBEVILLIN G  for Finansaaret 1938\-$9. 
Tekstanmærkning lil § 11, 184, I Henhold til An. Nr. 219 af 30. Sept. 1921 aner
kendes Tuberkulosesanatoriet i Hojdal med Ret til Statstilskud for yderligere 3 
Sengepladser fra 1. Apr. 1938, ialt 52 Sengepladser.

25. Maj —  An. om Tillæg ti! An. af 20. Apr. 1926 om STUDENTEREKSAMEN 
FOR PRIVA TISTER.

Studentereksamen af nysproglig Retning for Elever, der dímilleres af Thors
havn Studenterkursus i Eksamensterminen 1939.1) afholdes efter Anordning af 
20. April 1926 om Studentereksamen for Privatister med folgende Afvigelser;

1 <Ek=amen afholdes ved Kursus for en af Undervisningsministeren i Henhold til 
Lov Nr. 62 af 21. April 1903 § 19 i delle Øjemed 'beskikket særlig Eksamenskommi - 
^ion. saiilede- at Redinnmclsen i hverl Fag forelages af en beskikket Censor i For
bindelse med den eksaminerende Lærer.

2 Foruden de i Anordning af 20. April 1926 § 3. Punkt 2 A nævnte Fag gives 
i Faget Færask 2 Karakterer, een i skriftlig Færosk og een i mundtlig Færosk, 
saaledes at Dimittenden ialt faar 15 Karakterer.

3 DANSK. A. Kravene for Privatister med fuldl Pensum er folgende:
a. IMtcraturin'sning: 7 betydelige danske íevenluell vel afrundede Dele af meget 

omfattende Værker) og el nynorsk Værk, desuden el Udvalg paa mindst 250

* ) Bestem m eleenu- nnvrndes frem deles.
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Sider Poesi og Prosa, dels dansk Litteratur fra alle Perioder (mindst 185 S i
der), dels oldnordisk Litteratur i Oversættelse og nynorsk Litteratur. Den læste 
Litteratur maa ikke udelukkende være af skonlitterær Art; ogsaa andre Sider 
af Natíonallitleraturen maa være repræsenterede.

b. Litteraturhistorie: Den danske Litteraturs Historie og de allervæsentligste Punk
ter af den norske Litteraturs Historie efter 181! og aí den oldnordiske Litte
raturs Historie. Det positive Læsestof maa ikke overskride 150 Sider.

c. Svensk: Mindst 60 Sider svensk Litteratur, hovedsagelig fra den nyere Tid. 
deraf omtrent Poesi; korte Oplysninger om de Forfattere, af hvis Værker 
der gives Prover. Paa Grundlag af de opgivne Tekster iagttages de vigtigste 
Forskelle mellem Dansk og Svensk.

d. Sprogkundskab: af oM twrdhk Litteratur mindst 25 Sider, slottet af el ganske 
kort grammatisk Skema, som indeholder Hovedtrækkene af Lydlæren og Eks
empler paa de vigtigste Bojningslyper; der lages særlig Hensyn til. hvad der 
har Betydning for Forslanelsen af den sproghistoriske Udvikling. 25 Sider 
Prover aí dansk Sprog fra Runeindskrifternes Tid tii ca. 1700. iæsl med Hen
blik paa Hovedpunkterne i del danske Sprogs Udvikling med Hensyn til Ord- 
forraad, lydlig og formel Bygning. —  Til Læsningen af de oldnordiske og dan
ske Tekster knyttes en sammenfallende Oversigt over dansk Sproghistorie.

R. Proven er skriftlig og mundtlig.
1. Ved den skriftlige Prove skrives en S lil; der gives frit Valg mellem flere Op

gaver. Til Besvarelse gives !■ Timer,
2, Ved den mundtlige Prove forelægges der Eksaminanderne:

a. Et Sporgsmaal i en læst Lilteraturlekst; dog kan der ogsaa gives Sporgs
maal i Litteraturhistorie alene.

b. E t Sporgsmaal i det sproglige Pensum (Oldnordisk. Dansk Sproghistorie, 
Svensk).

Ðe Lilleraliirsleder. der forelægges, maa af Censor være valgl saaledes. ut de
belyser væsentlige Sider af Forfatteren o« Tiden.
C. For de Eksaminander, der i Henhold til Anordning af 20. April 1926 § 5
har Ret lil at indstille sig tii Eksamen med begrænset Pensum, opgives lil Proven
folgende Pensum:

a. Af Litterat ti rlo'sn ing: 6 Hovedværker, ea. 175 Sider LUteruturprover fra den 
danske, norske og oldnordiske Litteratur.

1). af Litteraturhistorie: den danske Litteraturs Historie fra og med Holbergs Tids
alder; i ovrigt kun den til Forslnaelse af den opgivne Litteratur nødvendige 
Litteraturhistorie.

c. af sprogtigl S tof: ea. 10 Sider Svensk. 25 Sider Oldnordisk og 25 Sider ældre 
Dansk.

4 FÆ RØ SK. A. Kravene for Privatister med fuldl Pensum er folgende:
a. Lifteruturlaxning: ca. 125 Sider Poesi og Prosa fra de forskellige Perioder: 

en Sang af Sigurdskvadene skal allid være repræsenteret: korte litteraturhisto
riske Oplysninger til de opgivne Teksler.

b. Sprogkmúdskab: El ulmindeligt Kendskab lil del nuværende færoske Sprogs 
lydlige, formelle og syntaktiske Bygning.

R. Proven er skriftlig og mundtlig:
1. Ved den skriftlige Priive skrives en Stil; der gives frit Valg mellem flere Op

gaver. Ti! Resvarelsen gives !■ Timer.
2, Ved den mundtlige Priive forelægges der Eksaminanderne:

a. E t Sporgsmaal i en læst Lilteraturlekst; i Tilslutning til denne Tekst eksami
neres der i Litteraturhistorie.

b. Grammatik paa Grundlag af samme Tekst.
C. For de Eksaminander, der i Henhold til Anordning af 20, April 1926 § 5 har
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Hel Lil ilt indstille sig li! Eksomen med begrænset Pensum, opgives lil Proven fbl- 
gende Pensum:

a. Af LUtcralurlaisning: ea, 65 Sider Poesi og Prosa og den lil Forstaaelse aí den 
opgivne Litleralur nodvendige Litteraturhistorie.

b. A í Sprogkundskab: Hovedværkerne af del nuværende færoske Sprogs lydlige, 
formelle og syntaktiske Bygning.

9. Juni Skr. fru Tolddeparlcmenlel,
. . .  meddele, al Hojesteret ved Dom af 6, Juni 1939 har statueret, al de af A S Is 

og Konserves, Thorshavn, fremstillede færoske Fiskeboiler i Konserves, færoske 
Hummer í Konserves og færosk Fuglekonserves vil kunne indfores toldfrit til det 
ovrige Kongerige i Medfor af Bestemmelsen i Toldloven § 2 o.

24. Juni - Bek. Nr. 2-19 aí Lov ISr. 12-1 aí 28. Marls 1923 om FÆ RØERNES 
LAGT1JSC med senereÆndringer.

I Medfor af den mig ved Lov Fvr. 82 af 15. Marls 1939 givne Bemyndigelse 
liar jeg ladet Lo\ Nr. 121 af 28. Marls 1923 orn Færoernes Lagling, saaledes som 
denne er ændrel vedAnordning Nr. 325 af 29. November 1930 og Lov Nr. 177 af
11. Maj 1935, samt fornævnte Lov af 15. Marls 1939 optrykke. Den bekendtgores 
herved sotn;

Ix)v Nr. 124 a f 28. Marts lí>2J om Færoernes Lngling merl senere Itiidringer.
I 1) Færoernes Lagling bestaar af mindst 20 og liojsl 30 Medlemmer. 20 Med

lemmer vælges ved Forholdstalsvalg i folgende 7 Valgkredse: 1) Norderbernes Sys
sel, 2) Øslero Sys el, 3) Nordstrbmb Præstegæld, 1) Sydstrbmo Præstegæld. 
5) Vaagb Syssel, 6) Sandb Syssel og 7) Sudero Syssel, Østerb Syssel, Syd- 
strbmb Præstegæld og Suderb Syssel vælger hver I Medlemmer og de ovrige Kredse 
hver 2 Medlemmer, Desuden vælges eventuelt indtil 10 Medlemmer efter Reglerne 
í §§ 12 og 13,-)

Laglingt va’lger selv blandt sine Medlemmer sin Formand og den eller dem, der 
i hans Forfald skal fore Forsædel.

Amlmanden over Færoerne har i Embeds Medfor Adgang til Lagtinget og er 
berettiget lil under Forhandlingerne at forlange Ordet, saa ofte han vil. samt til 
al stille Forslag, idel ban iovrigt iagttager Forrelningsordenen. Stemmeret udover 
han kun, naar han tillige er Lagtingsmand,

2-'t) Valgret og Valgbarhed til Lagtingel hor enhver Mand og Kvinde, som har 
fyldt sit 21. Aar.har lridfbdsret og har fast Bopæl jiaa Færoerne, medmindre vedkom
mende ved Dom er funden skyldig i en j den offentlige Mening vanærende Hand
ling, uden al denne Virkning af Dommen er bortfalden. En strafbar Handling kan 
ikke anses for vanærende, medmindre domfældte paa Gerningsliden var fyldt 18 
Aar, og der er ídbml ubetinget Straf af Fængsel i I Maaneder eller derover. Ar* 
bejdshus eller Sikkerhedsforvaring, ejheller naar der er forlobet 5 Aar fra Straf
fens Udstaaelse, Forældelse eller Eftergivelse eller fra den endelige Losladelse fra 
Arbejdshus eller Sikkerhedsforvaring.

Valgret og Valgbarhed har heller ikke den. der nyder eller har nydt Understbi- 
telse af Fattigvæsenet, som ikke er eftergivet eller tilbagefoetall. eller er ude af 
Baadighed over sil Bo paa Orund af Konkurs eller Umyndiggørelse.

Ingen kan udove Valgrel uden at være optaget paa Valglisten.

■1 .Tir. 1,1. Nr. 4 a í 13. M aj 10.18.
3) Soin ændret ved m idl. Best. Nr, 5 af 3 Jan. 1914.
3) Son, affattet ved LI Nr. 1 a f 13. M o j 1010 Sj 12.

45 705



1939 21, Juni

3 Med Hensyn lil Valgdislrikler, Valgsleder, Valgslyrer og \alglister ved Lag
tingsvalg forholdes eller Lov om Folketingsvalg paa Færoerne af 28. April 1916 
§§ 5— 17, S 19, 2del Slykke, og S 27. Den Konlrol, som del ved den nævnle Lovs 
§§ 12, 13 og 19, 2del Stykke, er paalagt Valgbestyrelsen at fore med Hensyn Lil 
Valglisternes Fiirelse og Tilstedeværelse ved Afstemningen, henlægges, for saa vidl 
angaar Valglisterne til Lagtingsvalg, til Valgnævnene. Endvidere finder den un- 
forte Lovs §§ 10— f3 Anvendelse med Hensyn til Lagtingsvalg.

For hver Valgkreds udnævnes aartig af Lagtinget et Valgnævn, bestaaende af
3 Medlemmer saml 2 Personer, der i deres Forfald skal Iræde i deres Sled. For
sædet i Valgnævnel indtages af Medlemmerne i den Orden, som faslsælles nt Lag- 
linget. De af Luglingel udnævnte Personer er forpligtede Lil al overlage Hvervel, 
medmindre de har fyldi 60 Aar eller er forhindreL ved lovligt, af Lagtinget for 
gyldigt anset Forfald.

Valgnævnet forer en Forhandlingsbog. hvortil dc til Nævnet indkomne Skrivel
ser samt Valglisterne fremlægges. I den optegnes del væsenllige Indhold af alt, 
hvad der vedrarer Valget og Afstemningen, navnlig Antallet af afgivne gyldige og 
ugyldige Stemmesedler, Anlallel af Slemmer paa hver Kandidatlisle, Oplysning oin 
de Partier, som disse slutler sig lil. eller om Lislerne staar udenfor Partierne, og 
hvad Valgnævnel har erklæret for al være Valgets Udfald. Forhandlingsbogeti under
skrives af Valgnævnel og opbevares af dels Formand.

Ved de Lil Valgnævnet overladte Beslutninger gor i Tilfælde af Stemmelighed For
mandens Slemme Udslaget.

4 !)  De ordentlige Valg til Lagtingel foregaar hvert fjerde Aar. Valgel gælder 
fra Valgdagen. Skal Valg forelages, enlen fordi Valgperioden er udlobet, eller 
fordi Lagtingel har vedtaget Oplosning, udsender Lagmanden herom Kundgorelse. 
hvori Valgdagen berammes med mindst 6 Ugers Varsel, samlidig som Lagmanden 
herom underretter Valgna:vnct, Disse sender ufortovel Meddelelse Lil e>amllige For- 
mænd for Valgstyrene, der snarest muligt efler Modtagelsen af denne Meddelelse 
sorger for. al Dagen, Klokkesleltet og AfílemningslokalcL kundgóres i samtlige Byg
der ved Opslag paa de i Henhold lil Lov for Færoerne om Ophævelse af kund- 
gbreise vedKirkestævne m. m. af 1. April 1912 indrellede Tavler og paa anden for- 
maalstjenlig Maade.

Samlidig og paa samme Maade bekendtgor Valgslyret, hvilke Bygder {even- 
tueli Dele af en Bygd) i Valgdislriklel det ved <)et paagældende Valg vil regne for 
at ligge udenfor 2 Kilometer fra Vulgsledel.

h aar nyt almindeligt Valg lil Lagtingel skal foretages, meddeler Laglingels For
mand Lagmanden, hvilke Parlier der du findes i Lagtinget, Senest 5 Uger for 
Valgels Afholdelse kan mindst 000 Vælgere meddele Lagmanden, at de agter al 
dcllage i Valgel som nyt Parli.

Snarest muligt efter Fristens Udlob bringe.? de saaledes af Lagmanden modtagne 
Anmeldelser lil almindelig Kutidskub.

Afslemningen begynder Kl. 10 og varer til Kl. 13, hvorefter den udsættes til Kl. 
15. Derefler fortsættes den lil Kl. 20 og saaiænge, der endnu derefter melder sig 
Vælgere for at afgive Slemme.

Naar Valg afholdes i Vinterhulvaaret (1 . Oktober— 31. M arts), skat Slemmegiv- 
ningen for Vælgere, som bor i over 2 Kilomelers Afstand fra Valgsledel, og som 
ved Vejr- eller andre Naturforhold er forhindret fra ut give Miide, staa aaben i de lo 
nieate Sognedage efter Valgdagen fra Kl. 12 lil Kl. 18. Naar alle Valgstyrets Med
lemmer er enige om, øl Naturforholdene har tilladt Vælgerne at give Miide enlen 
paa Valgdagen eller den næste Sogncdng, kan Stemmegi vningen endeligt slulte- 
paa en af disse Dage. Beslulning herom lilfores Valgstyrets Forhandlinysbog.

*) Som  æ ndret \cd LI. Nr. 4  nf 13. M uj 1948 , Lov Nr. 177 n f 11. M a j 1935, L), Nr. 56 a f
5. Sept. 1950.
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5*) Valget sker i Hen'hold lil Lisler, hvorpaa beslemle Personer bringes i For
slag lil Valg.

Enhver saadan Kandidallisle ska! være indleverel lil Formanden for Valgnævnel 
senest Kl. 18 paa 3-Ugersdagen for Valgdagen. Lislen skal være underskrevet af 
mindsl 5, liojst 10 Vælgere som Slillere og være ledsagel af en Fortegnelse over 
Stillerne, hvori disses Navne, Stillinger og Bopæle er tydeligl angivet.

I Anmeldelsen af Listen skat tillige —  lil Brug ved eventuel Fordeling af T il
lægsmandater —  indeholdes Oplysning oni, hvilkel Parli Listen slutter sig lil, 
eller om den slaar udenfor Parlierne.

Den SlifJer, som indleverer Lislen, har Het lil paa en af ham medbragl Afskrift 
af Listen al faa Formandens Tilstoaelse for, at og naar Lislen er indleveret. En
hver Vælger er 'bereltigel til ved Henvendelse til Formanden al faa Oplysning om 
Indholdet af de indleverede Kandidatlister.

En Kandidatliste maa ikke indeholde flere Navne end det dobbelte Antal af 
Laglingsmænd, der skal vælges i Kredsen. Kandidaterne skal være saa hesteml 
betegnet ved Fornavn, Stilling eller Bojtæl, al der ikke kan finde Forveksling Sted 
med nogen anden valgbar Person. Er nogen af de paa Listen opforte Kandidater 
beretliget til at nægte al modtage Valg ( jfr . § 15) og for Valgnævnel fremsætter 
saadan Nægtelse, eller er han saa ulilslrækkelig betegnet, at Valgnævnet ikke kan 
afgore, lil hvilken valgbar Person der sigtes, udstryges hans Navn af Lislen. Ingen 
maa opstilles samtidig til Valg i forskellige Valgkredse eller som Kandidat for mere 
end eet Parti eller opstilles udenfor Partierne og samtidig slulte sig til el Parli.

Saafremt Valgnævnel finder Grund lil al erklære en Kandidatliste for ugyldig 
eller lil al slryge nogel Navn af Listen, skal dets Kendelse tilfores Valgnævnels 
Forhandlingsbog. Kendelsen kan afsiges af Formanden alene, naar han anser 
SporgsmoaleL for utvivlsomt. En Udskrift af Kendelsen skal snaresl muligl med
deles den Stiller, som har besorgel Indleveringen.

De Stillere, der har underskrevet en Kandidatliste, kan overfor Valgnævnet an
melde en Lisiebetegnelse, hvormed Kandidatlisten vil være at belegne paa Stem
mesedlerne; enkelle Bogslaver (A, B. C o. s. v.) kan ikke anmeldes som Listebeteg
nelse. Anmeldelsen af en saadan skal ske skriftligt samtidig med Kandidutlisiens 
Indlevering og skal være tiltraudl ved Underskrift af samtlige paa Kandidatlisten 
ípfðrte Kandidater samt af de Stillere, der har underskrevet den paagældende Kan 
didatliste.

De godkendte Kandidatlister mærkes af Valgnævnet hver med sit Bogstav (A. 
B, C o. s. v.) samt med den opgivne Liste'belegnebe, saafreml en saadan er an
meldt. Paa hver Kandidatliste sæltes Nummer (1, 2, 3 o. s. v.) foran Kandidater
nes Navne i den líækkeíolge, hvori de uf Stillerne er opfort paa Kandidatlisterne. 
Partier, der onsker al anvende samme Bogstavbetegnelse for deres Kandidatlister 
í alle Valgkred-e. kan senest 5 l ger inden Valget ved deres Organisation lil Lag
manden indsende Begæring herom, Snarest muligl efler Fristens Udltib træffer 
Lagmanden Beslutning om. hvilken Bogstavbetegnelse der skal anvendes for disse 
Parliers Vedkommende, samt bekendlgor denne Beslutning. Opstiller det samme 
Parti flere Lisler i en Valgkreds, skal der af Valgnævnel til delte Bogstav fojes el 
Nummer (A l, A2, A3 o, s. v.), Opstaar der Tvist om, hvilken Organisation der 
med bindende Virkning for det paagældende Parti kan indsende Begæring om 
fælles BogstavbelegneLe for Partiet, afgores en saadan Tvist endeligl af Lagman
den.

G Valgnævnel lihejebringer til Brug ved Valget Slemmesedler og dertil pas
sende Konvolutler i fornodeni Antal, Afstemningen foregaar ved Afgivelse uf saa 
danne Stemmesedler, indlagte i de dertil horende Konvolutter.

Paa hver Stemmeseddel skal findes trykt lielegnelserne pau samllige de af Yalg- 
nævnel godkendle Kandidatlister. Hver Kandidatlistes Betegnelse anfores i el Fell

*) Som j-mlrut ved LI. Nr. 56 uf 5. Sept, 1950.
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for sijr, Fellcrne anbringes paa Stemmesedlen under hinanden adskille med Lykke 
trykle Streger. 1 hvert Felt anfores overst med fede Typer del Bogstav, hvormed 
KandidaLlislen er mærket af Valgnævnel ( jfr . § 5. 8de Slykke) og efter delle Bog
stav i en Puranles Kandidatlistens Listebetegnelse, saafremt saadan er anmeldt 
( jfr . § 5, 7de Stykke). Fellerne anbringes paa Stemmesedlerne under hinanden i 
alfabetisk Riekkefolge efter de Bogstaver, hvormed Kandidatlisterne er mærket af 
Valgnævnet,

Paa Stemmesedlerne skat der endvidere i hvert Felt under Kandidatlistens Be
tegnelse med almindelige Typer trykkes Navnene paa samllige Listens Kandida
ter i den Rækkefolge, hvori de uf Stillerne er anmeldt, og med Angivelse af de 
Numre, hvormed Kandidaternes Navne er mærket pau de forskellige Kandidat
lister; hvor Forveksling af Kandidaternes Navne efler Valgnævnets Skon kan finde 
Sled. skal der paa Stemmesedlerne foruden Navn trykkes en kortfattet Betegnelse 
af Stilling eller Bopæl for de Kandidater, hvis Navne kun være Genstand for For
veksling. Kandidaternes Navne t Fellerne trykkes under hinanden, adskilte ved en 
tyndere trykt Slreg mellem hver 2 Navne. Intet andel Ord eller Bogstav og intet 
Navn, Tal eller Tegn maa være pua fort nogen Stemmeseddel enten ved Tryk eller 
ved Skrift eller pua anden Maade.

Konvolutterne maa være uigennemsigtige og saaledes tildannet, aL de helt dæk
ker den indlagte Slemmeseddel. Paa hver Konvolul skal Valgels Aar være Irykt 
eller sletnplct. Inlel andet Tal og inlel Navn, Ord eller Tegn maa være paafort 
nogen Konvolul enten ved Tryk eller ved Skrifl eller paa anden Maade.

Valgnævnel ttlvejebringer endvidere det fornodne Anlal Stemmekasser og Stem- 
mcrum af den nedenfor angivne Beskuffenhed,

Stemmerummet skul være el ved Opstilling eller Ophængning dannet Hum af 
saadan Beskaffenhed, at en Mand kan staa oprejst deri uden at kunne ses af 
nogen udenfor Rummet % ærende Person, Stemmerummet skal være lilslrækkeligt 
lyst til, ot Skrifl lydeligt kan læses derinde; del skul være forsynel med almindelig 
sort Blyant og cn fast Plade lil Underlag ved Skrivning.

Stemmekassen skal være aflaasel og saaledes indrettet, ut ingen Stemmeseddel 
kan udlages af den, uden al Kassen aabnes.

7 Valgnævnet har snarest muligt efter UdJobet af Fristen for Indlevering af 
Kandidatlister at tilstille Formættdenc for Valgkredsens Valgstyrer det fornodne 
Anlal Slemmesedler og Konvolulter, Afskrifter af de indkomne Lister og Fortegnelser 
over Stillerne samt fornoden Meddelelse om. hvorvidt Listerne er godkendt, med 
hvilke Bogstaver de er mærkel, og hvilket Parti de slutter sig til, eller om de slnar 
udenfor Purlierne m. v.

Snaresl muligt efter Modtagelsen uf de godkendte Kandidatlister skal Valgsty
rerne besorgc disse Lister kundgjort ved Opsla« pau de offentlige KundgSrelses- 
tavler eller paa anden formaaUljenliw Maade,

Paa Valgslederne skal fra Afstemningens Begyndelse Kandidatlisterne findes op- 
slaael trykte eller lydeligt skrevne og mærkede hver med sil Bogslav saml med 
Angivelse uf del Parti, Listen slutter sig lil, eller ont den stuar udeníor Parlierne. 
Ligeledes skal der findes opsluael en trykl Vejledning for Vælgerne, indeholdende 
det væsentlige af de i nærværende Lovs §§ 1— 14 indeholdte Beslemmelser,

8 Vulgstyrerne kan bestemme, al der i det Værelse, hvori et Stemmerum er an
bragt under Afstemningen, foruden Valgnævnsmedlemmer, Vulgstyrerne og tle til
forordnede Vælgere, ikke maa opholde sig andre end de med Aígivning af Stemme 
sysselsatte og dc pna Adgang til Stemmeafgivning ventende Vælgere, hvilke sidst
nævntes Tal kan begrænses efler, hvad Ordenen kræver, samt Kandidaterne o« 
en aí hver Sliller, der har indleveret en Kandidatliste, til Valgstyrets Formand 
opgiven Vatlger, De tilstedeværende er forpligtede lil al rette sig efter Formandens 
nærmere Bestemmelser.

Forinden Afslemningen begynder, bekendlgor Valgstyrets Formand del Anlal 
Medlemmer, der skal vælges, og de i Henhold lil § 5 modlagne Lister; han forevi
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ser den Kosse. hvori Stemmesedlerne skal nedlægges, saaledes al det kan 
ses, al den e r  lom.

Vælgerne fremtræder eflerhaanden, som de selv vil. og som der hliver Lejlighed 
Lil al modtage deres Stemmesedler, Efter at Valgstyrerne har forvissel sig, om, at 
den fremtrædende er den, han opgiver at være, og al han slaar opfort paa Valg
listen, fnar Vælgeren udleveret en Stemmeseddel og derlil horende Konvolul og 
gaar ind i Stemmerummel, hvor ingen andre maa være tíl Stede. Her sætler han 
paa Slemmesedlen el Kryds i Rubrikken for den Liste, som lian vil stemme paa, 
eller udfor Navnel paa den Kandidat, han onsker valgt, og lægder Stemmesedlen 
i Konvofulten, hvorefter han slraks gaur ud af Stemmerummel og leverer Kon
volutten med den indlagte Slenimesedde! til Formanden, som i Vælgerens Paasyn 
nedlægger Konvolullen í Kassen uden aL undereoge dens Indhold. En uf Valg
styrerne sæller i Valglisten Mærke ved hver Vælger, der har afgivel sin Slemme- 
seddel, og en anden af Valgstyrerne optegner i forllobemle Række de samme 
Vælgeres Lobenummer og !\avn. Enhver Vælger, der vil dellage i Valget, maa 
mode personlig.

Hvis en Stemmeseddel eller Konvolut efler Udlevering lil Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller af l !ugtsomhed bliver ubruge- 
liggjort, kan den paagældende Vælger gaa tilbage lil Stemmelisleforeren og, naar 
han tilfredsstillende forklarer det skele og lilbagclevercr saavel Stemmeseddel som 
Konvolul, faa dem ombyllel.

Hvis en Vælger fremforer for Valgstyrerne, al lian ikke er i SLand li! at foretage 
Afstemningen paa den foreskrevne Maade, og Valgstyrerne skonner, a l det sua- 
íedes fremforte er rigligl, skal e l derlil særlig udvalgt Medlem af ValgslyreL eller 
en derlil af Valgstyret sa:rlig tilforordnet Vælger yde den paugældende Vælger 
fornoden Bistand ved Stemmeafgivningen, hvorved da tillige de nodvendige Lem
pelser i den foreskrevne Fremgangsmaade maa forelages.

9 .Naar ingen Vælger mere efler Kl. 20 (jfr . § 4 ) , uaglet Opfordring, forlanger 
at afgive sin Stemme, erklæres Slemmegivningen íor slultet; dog har Valgslyrerne 
umiddelbart derpaa Ret lil al afgive deres egne Stemmer. Senere kan Slemmer 
kun afgives af fjernereboende Vælgere i Overensstemmelse med Bestemmel
serne i § 4. Hver Gang Stemmegivningen, paa selve Valgdagen eller de to folgende 
Sognedage. slutles, har samtlige Valgstyrere al forsegle Valgliste, Stem mel isle, Stem
mesedler og Konvolutter —  saml paa Dage, hvor Stemmegivningen forelobig slut
tes med Adgang lil dens Porlsæltelse i Henhold lil § 4, tillige Stemmekassen 
paa en saadan Maade, ul ingen Forvanskning kan finde Sled. Naar Stemmegivningen 
overcnsslemmende med § 4 genoptages en folgende Dag, skal ligeledes Aftagningen 
af Seglene ske i Overværelse af samtlige Valgstyrere,

10 Stemmeoptællingen foregaar offenlligl. En Stemmeseddel er afgivet for den 
Lisle, indenfor hvis Felt paa Stemmeseddelen Vælgeren har sal Kryds. Den fin
der Sled umiddelbart efler Síemmegivningens endelige Slutning. Ved Stemmeoptæl
lingen aabner Valgstyrets Formand Kassen, udtager Stemmesedlerne en for en 
af Konvolutterne og oplæser dem Ivdeligl, hvorefter de henlægges og sumles paa 
eel Sled. Indeholder en Konvolut flere end een udfyldt Stemmeseddel, er dens Ind
hold ugyldigt, En Stemmeseddel er endvidere ugyldig, l)nuar det ikke med Sikkerhed 
fremgaar. hvilken af Listerne Vælgeren hur villet give sin Slemme, 2) naar Beskaf
fenheden af Stemmeseddelen eller den Konvolul, der har omgiv el den, giver Grund lil 
at anlage, at Slemmeseddelen ikke er en uf en Stemmelisteíiirer udleverel og i el 
Slemmerum mærkel Stemmeseddel, 3) naur der pua Stemmeseddelen eller Konvo
lutten findes skrevel, legnel eller paa anden Maade anbrugl nogel, hvorved det 
findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller der overhovedet ved 
en Behandling, som kun kan anlages al være forelaget af Vælgeren, findes forsæl- 
ligL al være givet Stemmeseddelen et Særpræg. Valgstyrerne afgor, om de afgivne 
tvivlsomme Slemmer skal anses for gyldige eller ej,

Eflerhaanden som Stemmesedlerne oplæses af Formanden, oplegner Medlemmer
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af Valgslyrct, hvor mange Slemmer der folder poa hver of Listerne. Efter at alle 
Stemmesedlerne er oplæsl, meddeler den ene af Lislefiirerne lydeligt de paa hans 
Liste optegncde Stemmetal, og den anden Listeforer ligeledes lydeligt, om de stem
mer overens med de paa hans Liste g jorie Optegnelser. Viser der sig nogen Uover
ensstemmelse, gennemgaas Stemmesedlerne paa ny til Berigtigelse af den indlbbne 
Fejl. Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes med den 
ifolge § 8  fórle Fortegnelse over de Vælgere, der har afgivet Stemmeseddel. Der
efter sammenlægges olie de íor hver Kandidatiisle afgivne gyldige Stemmer.

I I 1) Formændene for Volgstyrerne indsender snorest muligt alle ved Valget be
nyttede Lisler, Stemmesedler og Konvolutter tillige med en Udskrift af Forhand- 
lingsbogen, olt forseglet af samtlige Valgstyrere, til Valgnævnel. Den endelige Op
gorelse af Valget i Kredsen foretages af Valgnævnel senest Ugedagen efler Valg
dagen paa det Sled, hvor Valgnævneis Formand er -bosat.

Valgnævnel foretager en fornyel Optælling og Bedómmelse af de i de enkelte 
Valgdistrikter afgivne Stemmesedler. Hver Listes Stemmetal deles derefter med 1, 2,
3, o. s, v., indlil hver Liste er dell med et Ta! saa stort som det Antal Medlem
mer, der i del hojesle kan blive den lil Del. Den slbrste uf de saaledes fremkomne 
Kvotienter giver den Liste, den er lilfaldet, Rel til Medlem Nr. 1, den næstslorste 
Kvotient giver den Lisle, den er lilfaldet, Bel lil Medlem Nr. 2 og saaledes frem
deles, indlil ulle Medlemmerne er valgt. Er Kvotienterne lige store, gor Lodtræk
ning Udslagel,

Naar del paa den t foregaaende Slykke omhandlede Maade er opgjort, hvor 
mange Medlemmer der skal vælges af hver Kandidutlisle, bestemmes del, hvilke 
af Listernes Kandidaler, der skal erklæres for valgte.

Særskilt for hver Kandidatliste fordeles de Stemmesedler, som er afgivet íor Li 
slen saaledes, al Stemmesedler, pua hvilke Vælgerne har sat Kryds udfor Navnet paa 
en af Lislens Kandidater, samles i Bunker for sig efter Nuvnel pua den Kandi
dat, for hvilken Afkrydsning er skel (personlige Slemmer).

Stemmesedler, der er afkrydsel udfor Kandidatlistens Bogstav eller Listcheteg- 
nelse eller udíor Navnene paa flere uf Lislens Kandiduier eller over hele Kandi
datlistens Fell pan Stemmesedlen eller i ovrigl paa en saadan Maade, at del ikke 
med Sikkerhed fremgoar, hvilken Kandidat Vælgeren har villet g he sin Stemme, 
samles i en Bunke for sig (Listestemmer).

Naar samtlige for Kandidatlisten afgivne Stemmesedler paa denne Maade er 
fordell, optælles det, hvor mange Slemmer hver Kandidat har faaet (personlige 
Slemmer), og hvor mange Slemmer der i ovrigl er afgivet for Lisien (Lislesiem- 
m er).

Valgnævnel udfinder derefter del Fordelingstal, der vil være at lægge lil Crund 
for hver Kandidatiisle ved Kandidaternes Udvælgelse af Listen. Dette Tal udfin
des ved al dividere Anlallel af samtlige for Kandidatlisten afgivne Stemmer med 
et Tal, der er een slorre end det Antal Medlemmer, der skal vælges for Listen; det 
fremkomne Forholdstal, forhojet lil del paafoígende hele Tul, er Fordelingsiallcl for 
den paagældende Kandidatliste.

Særskill for h ier Kandidatliste, fordeler Valgnævnel derpaa Listestemmerne ( jfr  
denne Paragrafs 3die S ljk k e) til Lislens Kandidater pua folgende Maade: Til det 
Antal personlige Stemmer, som er opnaaet af den som Nr. 1 pau Kandidallislen 
opforte Kandidat, lægges et saa storl Anlul af Listestemmerne, al Fordelingstallet 
naas; de Listestemmer, der herefter bliver til over?, lægges derpaa li! de person
lige Stemmer, som Nr. 2 pua Kundidaltislen har opnaaet, indtil Fordelingstallet 
naas, og paa tilsvarende Maade forholdes for de ovrige Kandidaters Vedkommende 
i den Bækkcfblge, hvori deres Nuvnc er opfort paa Listen. Naar paa denne Maade 
samtlige Listestemmer er fordell paa Listens Kandidater, erklæres de Knndidater, 
der har opnaaet Fordelingstullet, eller som í personlige Slemmer hor el stiirre

*) Som tutidret vod LI. Nr, 56 nf 5. Sept. 1950,
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Antal Stemmer end Fordelingslallel, for valgte i den Rækkefolge, hvori de paa 
Listen er opfort. Opnaas del ikke paa denne Maade at faa valgl det hele Antal 
Kandidater, der skal vælges erklæres i Rækkefcilge efter Storreisen af de opnaaede 
Stemmetal (personlige Stemmer og Listestemmer tilsammen) saa mnnge af Listens 
ovrige Kandidater for valgte, som der endnu skat vælges for Listen.

Skal der for en Kandidatliste vælges flere Medlemmer end det Anlal Kandidater, 
der findes opfort paa Listen, overfores det eller de overskydende Mandater líl den 
af de ovrige Kandidatlister, der har nærme* l Krav herpaa.

Valgnævnet meddeler enhver af de saaledes valgte el Valgbrev,
Senest lo Dage efter Valgnævnels Opgorelse af Mandaternes Fordeling skal For

manden for Valgnævnet tilstille Lagmanden en fuldstændig, af ham bekræftet Ud- 
skrifl af, hvad der er tilfort Valgbogen om det stedfundne Valg.

Stemmesedler og Konvolutter opbevares forseglede af Valgnævnet indti] cl Aar 
efter Valgdagen. Derefler skal de tiliniclgore*.

121) Efter al Lagmanden har modtaget de i § 11 omhandlede Udskrifter, lader 
han paa folgende Maade opgore, om et eller flere af de li Tillægsmundaler skal 
besættes og i bekræftende Fald hvorledes.

Kim de Partier, som er kundgjort i Overensstemmelse med § 1, 5te Stykke, kun 
faa nogel Tillægsmandat, og Opgórelsen foretages alene paa Grundlag af de Stem
mer, der er afgivel paa Kandidatlister, der slutler sig til disse Partier.

Del opgtires, hvor mange Stemmer der i all paa Færoerne er faldet paa hvert 
af de Partier, der ifolge foranstaaende kan opnaa Tillægsmandater. Disse Par
tiers samlede Stemmetal deles med Antullel af deres Kredsmandater, Med del 
herved fremkomne Tal deles Partiernes Stemmetal, og ved denne Beregningsmaude 
udfindes det, hvor mange af de nævnte Kredsmandaler hvert Parti i Forhold lil 
Stemmetal er berettiget til. Hvis de ved Delingen fremkomne Kvotienter, naar Bro
kerne bortkastes, tilsammen ikke giver del nævnte Antal Mandater, forhojes de 
stiirsle Broker, indlil dette Tal er naael (den stiirsle Broka Metode).

Dersom samtlige Partier ved Kredsvalgene har opnaael det sualedes udfundne 
Antal Mundaler, som de i Forhold Lil Slemmetal er berettigede lil, bliver inlet af 
Tillægsmandalerne al besatlte. 1 modsat Fald beslemmes det paa folgende Maade. 
hvor mange Tillægsmandater der vil være at besælle.

Ved Deling af hver! af Parliernes samlede Stemmetal med det Purliet tilfaldne 
Antal Kredsmandater udregnes det, hvilkcl af Partierne der har færrest Antal 
Slemmer gennemsnitlig pr. Mandal. DeLte Parli faar ikke nogel Tillægsmandat. Med 
delle Partis gennemsnillige Stemmetal pr. Mandat deles de andre Partiers sam
lede Stemmetal, og saaledes udfindes del, hvor stort et Anlal Mandater der her- 
efier burde tilfulde disse andre Partier, idet Bróker, der er over \n, forhojes lil 
een. Ved fra det samlede Antal Mandaler, der saaledes burde tilfalde disse Partier, 
al trække det Antal Kredsmandaler. de har opnaaet, udregnes det, hvor mange 
Tillægsmandater der vil være at besætte, dog at disse hojesl kan udgdre 10.

Disse Tillægsmandater fordeles derefler lil de berettigede Partier paa folgende 
Maade:

De nævnte Partiers samlede Stemmetal deles med Summen af disse Parliers 
Kredsmandater og Tillægsmandnterne; med det derved fremkomne Tul deles Par
liernes Slemmetal, og saaledes bestemmes med Benyttelse af den stðrsle Broks 
Melode Antallet af de Mandaler, som hvert af disse Partier har Krav paa. Ved 
fra dette Antal al fradrage de Kredsmandaler, som er tilfaldel hvert Parti, udfin
des den endelige Fordeling af Tillægsmandalerne paa Parlierne.

13 Det Anlal Tillægsmandater, som hvert Parti har faael, fordeles paa Valg
kredsene i Forhold til Antallel af Parliels urepræsenlerede Slemmer i disse Kredse

Som tunilrel v cJ midt. Best. Nr. 5 ni 3. Jun. 19-1-1 og LI, Nr. 4 nf 13. M aj 19M.
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med Benyttelse af den slorste Broks Melode (jfr. § 12, 3die Stykke). Anlallel 
af et Partis urepræsenterede Stemmer i en Kreds findes ved at multiplicere Par
tiets gennemsnitlige Slemmetal pr. Mandat (Kreds- og Tillægsmandat) med Antallet 
af de Partiet í Kredsen tilfaldne Kredsmundater og trække det udkomne Tal fra 
det hele Anlal Stemmer, Partiet har opnaaet i Kredsen.

Dersom der i en Kreds, der herefter er berettiget til el Tillægsmundal, ikke 
findes nogen ikke valgt Kandidat pau vedkommende Partis Liste, overfores P ar
tiets Mandal. til den Valgkreds, som ifolge Reglerne i Isle Stykke har nærmest 
Krav derpaa.

Titlægsmandaterne tilfalder de ikke kredsvalgle Kandidater paa de paagældende 
Lister i den Orden, hvori de er opfort paa disse,

Efler at Lagmanden har ladet Fordelingen af Tillægsmandateme foretage, tilstiller 
han de paagældende Meddelelse om deres Valg,

1 4 i)  JVaar et Lagtingsmedlem ophorer med at være Medlem af Tinget op iov- 
rigt efter de i Laglirigets ‘Forretningsorden fastsatte Bestemmelser ikke kan give 
Miide, indtræder som Stedfortræder den ikke valgle Kandidat, i samme Valg
kreds, der staar overst paa vedkommende Partis Lisle. Findes ingen saadan Kan
didat, overfures del ledige Mandat til den Valgkreds, som ifolge Reglerne i § 13, 
1, Stykke, har nærmest Krav derpaa, og tilfalder den ikke valgte Kandidat der er 
opfort oversl paa Partiets Liste i denne Kreds.

§§ 15 21 ophævet ved LI, Nr. í  af 13. Maj 1940.

22 Lov om Færoernes Lugting af 15, April 1851 og Lov om Forundringer i 
den nævnte Lov af 28. April 1916 ophæves.

Tidspunktel Tor denne Lovs Ikrafttræden fastsættes ved kongelig Anordning, dog 
træder Loven i Kraft senest ved det forste Lagtingsvalg, som afholdes efter den> 
Stadfæstelse.

18. Sepl. — Bek. Nr. 359 om OPKiRÆVNlNG af de i Lov for Færoerne Nr. 54 
af 15. Marts 1939 fastsatte A FG IFTER m. m.

I Medfor af de Bemyndigelser, der er tillagt Finansministeriet i Henhold til 
Lov for Færoerne af 15. Mnrts 1939 om fndforselsafgifter m. I fastsættes her
ved folgende BeslemmeUer:

lndforsel.
1 Alle Varer, der indfóres lil Færoerne som Fragtgods eller ved Forsendelse med 

Posten, skal være ledsagel af en Faktura. Fakturaen eller et Duplikat-Eksemplar 
aí denne afgives lil den opkrævende Myndighed, der er herellíget til at afkræve 
Modlageren Erklæring paa Tro og Love om Rigtigheden af den i Fakturaen an- 
fiirte Pris for værdiaígiftspliglige Varer.

Fakturaen skal indeholde udlommende og specificeret Angivelse af Arten af 
Varerne i den paagældende Sending. For saa vidt Varerne hcirer til de i Lovens 
§ 1 omhandlede \ arearter. skol Fakturaen tillige indeholde Angivelse af Varernes 
Mængde (Anlal, Maal, Vægt) og Værdi (Salgspris). For de i nævnte S 1 under 
ISr. 3— 8 nnforte Varer (Spirituosa og Sprit, undtagen fuldstændig denatureret 
Spiritus) skal Varernes Styrke i Rumprocenl være angivet i Fakturaen; hvis saa
dan Angivelse mangler, og Styrkegraden ikke paa anden Maude er tydeligt op
lyst, kan Afgiften kræves erlagt efter den hojeste Afgiftssats, medmindre Indfiire-

*) Som ttnJrel i-pd LI. Nr. 4 uf 13. M *j 194B.
J ír . nu LI. Nr. 23 uf 11. Ftlir. 1<JSI).
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ren lader den indforle Vare undersiige og derefter fremlægger nnlngelige Bevi
ser for Slyrfcegraden overfor (fen opkrævende Myndighed, Angivelse af Síyrlce- 
gruden i Fakluraen kan dog undlades for Spirilus, der indfores af Apoteker lil 
Brug ved Tilberedning af Medicinalvarer.

2 For Varer, der indkommer som Fragtgods, beregnes Afgiften paa Grundlag 
af den Varerne ledsagende Faklura sammenholdt med Skibeis Varefortegnelse (Ma
nifest) saml de Ladningsdokumenler, som vedr5rer de paagældende Varer, Va
rerne maa ikke bringes i Land, forinden Varefortegnelsen og Ladningsdokumen- 
lernc af Skibsføreren eller Skihels Ekspeditór er afgivet lil den opkrævende Myn
dighed tilligemed en af Skibsforeren paa Tro og Love afgivet skriftlig Forsikring 
om, al der i Skibel ikke findes andre eller flere ti! Færoerne bestemte Varer end 
de paa Varefortegnelsen opforte.

Er de i Fakluraen og Vareforlegnelsen m. v, indeholdte Oplysninger utilstrække
lige, eller er der Grund til at betvivle deres Rigtighed, maa den opkrævende Myn
digbed ved l  ndersiigelse af Varerne faslslaa. om de er afgiftspliglige, og even
tuelt opgore den afgiftspligtige Mængde,

Den opkrævende Myndighed er iovrigt allid berelligel til at foretage Udpak
ning af Varerne, naar del maatte skiinnes fornodent.

3 For Varer, der fremsendes med Posten, beregnes Afgiften paa Grundlag af 
Fakluraen. Saafremt Fakluraen mangler eller er mangelfuldt udfyldt samt i T il
fælde, hvor deT -maatte opstaa Formodning om, al der foreligger Forsog paa Om- 
gaaelse af Afgiftsreglerne, har Postvæsenet Ret lil at aabne Forsendelserne, for luk
kede Breves Vedkommende dog kun i Adressatens Overværelse eller efter huns 
Bemyndigelse. Afgiften opkræves hos Adressaten samtidig med Varens Udlevering.

4 For at Udlevering af 'berusende Drikke til de paagældende Modtagere kan ske, 
er det —  íoruden at Afgiften skol være betalt en Betingelse, at Modlageren har 
forevist skriftligt Bevis for. al han ikke skylder forfalden Skat eller har anden 
forfalden Gæld lil iKommuneu (derunder Amtskommunen).

5 Som Rejsegods kan —  uden Afgifiserlæggelse —  kun indfores Genstande, som 
ikke er Handelsvarer, og som efter den opkrævende Myndigheds Skiin udelukkende 
er lil personligt Rrug for den Rejsende under selve Rejsen. I Tvivlstilfælde kan 
der afkræves Indforeren lErklæring paa Tro og Love herom.

Endvidere kan Smauting, for hvilke Afgiften udgor ubetydelige Belob, og som 
udover egentligt Rejsegods —  medfores aJ en Rejsende, indgaa afgiftsfrii paa Be
tingelse af, at de paagældende Varer af den Rejsende angives at være indkobt 
lil eget Brug, eventuelt til Gaver og af den opkrævende Myndighed efter de fore
liggende Omstændigheder skonnes ikke at være Handelsvarer.

6 Del er en Forudsætning for afgiftsfri indforsel aí Flyttegods, al vedkommende 
E jer virkelig flytter til Færoerne for at tage fast Bopæl der.

Spise- og Drikkevarer, Tobaksvarer (herunder Cigaretpapir) saml uforarbejdet 
Carn og andre lil videre Forarbejdning bestemte 'Frembringelser er undlaget fra 
saadan Afgiflsfrihed.

7 Af Proviant og andre Skibsfornodenheder, som af Skibe og Luftfartiijer. der 
anlober Færiierne i .Fragt- og Passagerfart, saml af Tremmede og danske Stulsskibe 
medbringes lil Brug om Bord under og efler Opholdet \ed Færiierne, beregnes 
ikke Afgifl.

Foreren af det puagældende Ski'b eller Luftfartoj er pligtig lil paa Forlangende 
al give den opkrævende Myndighed en Fortegnelse over Farliijets Beholdning af 
afgiftspliglige Varer.

Ben Del af Fragt- og Passagerfarlojers Beholdning af Drikkevarer med et Ind
hold uf 2i/j Vægtprocent Alkohol eller derover, som ikke er besleml lil Indforsel. 
skal i Medfor af Bestemmelserne i Lov Nr, 115 uf i. April 1928, jfr . Lov Nr, 98 
af 27. Marts 1934, tages under Forsegling ved Ankomsten til Færoerne. Fra For
seglingen kan dog undluges de Kvanlu, som efter Farlojels Koalreglement maatte 
være niidvendige ti) Mandskabels Forplejning mider Opholdet \ed Fa:roerne.
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For saa vidl angaar Fragt- og Pn3sagerfflrtojers Provianlbeholdning nf Varer 
af de i Lovens § 1 iovrigt nævnle Arier er den opkrævende Myndighed, saafremt. 
del maatte skonnes paakrævet, berettiget ti! at forsegle den Del, som under Hen
syn li! Besætningens Slorrelse, Passagerantallet og Varigheden af Opholdet ved 
Færoerne ikke skonnes nodvendig til Forbrugel under Opholdet der.

8 Af Smaasendmger lil el Afgiflsbelob af ikke over 25 Øre opkræves ikke Af
gift.

9 Der er tillagt Færoernes Oppeborseiskontor Bemyndigelse ti! paa nærmere fast
satte Betingelser:

a. At tilstaa afgiftsfri Indforsel af Genslande, der godlgiires at være Arvegods, 
saml af Genstande til et mindre Afgiflsbelob, der godlgiires at være Gaver, jfr . 
for Postgods’ Vedkommende § 10 a,

b. At tilstaa Tilbagebetaling af eriagl Afgift ved Genudftírse] af Varer, der er 
indfort lil midlertidig Anvendelse o. Hgn., herunder Varepriiver.

c. At indrdmme afgiftsfri Indforsel af Varer, som genindfores lil Færoerne efter 
midlertidig Anvendelse o. lign. udenfor Færoerne, herunder Varepróver.

d. Al tilstaa afgiftsfri Indforsel af brugte Sager, der indgaar til Reparation, Ef
tersyn eller Vask for derefter at genudfores, ligesom af brugte Sager, der 
efter i samme Øjemed at være udfort fra Færoerne kommer tilbage dertil.

e. At tilsLaa Fritagelse for Afgift af Varer, der ved ulykkelig Hændelse eller paa 
anden Maade odelægges, inden Afgiften cr betalt, eventuelL under Transporlen 
til Færoerne.

f. At tilstaa Afgiflsfrihed ved Genindforsel af Varer, der godlgiires al være frem
stillet paa Fa:roerue eller tidligere at være indfort dertil og afgiftsberigtiget. 
naar Varerne genindfores af Udfíireren (Fremstilleren), fordi de ikke hor fun
det Afsætning.

g. At tilstaa Tilbagebetaling af erlagt Afgift af Varer, der genudíores fra Fær
oerne, fordi de ikke er leveret beslillingssvarende eller af lignende Aarsag.

li. At tillade, at der ikke opkræves Afgift af Varer, som genudfiires fra Fær
oerne, naar Varerne ikke har været udenfor Dompskibsekspeditionernes Vare- 
lægl.

10 Der er tillagt Poslvæsenel paa Færoerne Bemyndigelse li] paa nærmere fasl- 
satte Betingelser:

a. Al indromme ATgiftsfrihed —  indenfor el mindre AígiTtsbelob for Gaver, 
der indfores med Posten.

b. Al se bort fro Afgiflserlæggelse aif Postforsendelser med ubekendt AdressaL og 
nf Postforsendelser, der ikke er indlost senest 7 Dage efter Ankomslen. De 
paagældende Forsendelser returneres af Poslvæsenel til Afsenderen.

11 Godtgorelse lil Skibsværfter ved Nybygning og ved Reparation eller Om
bygning af Skibe, Baade og Fartojer i 'Henhold tíl Lovens § 8, 2. Stk., ydes kun 
efler særlig Bevilling, Andragender om al erholde saadan Bevilling indsendes ti! 
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter1) gennem Oppeborselskonloret.

Fremstilling,
12 Enhver, der vil fremstille Varer af de i Lovens § 10 a— q omhandlede Ar

ter, skal mindst 4 Uger, forinden Tilvirkningen agtes paabegyndt, skri Tilig anmelde 
dette for Oppeborselskontoret med Opgivelse uf, hvem der er Virksomhedens E jer 
eller Bestyrer; eventuelt opgives tillige en eller flere Fuldmægtige, der er bemyn
diget li! at underskrive og optræde paa Virksomhedens Vegne i Forholdet til de 
opkrævende Myndigheder.

13 De paagældende Virksomheder skul fore en Driftsbog, hvori Virksomheden 
daglíg indforer de fremstillede Mængder af afgiftspligtige Varer, hver Vareart

*) Nii Landsstyret,
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(or sig, Driflsbogen, der opgores ved hver Maaneds Udgang, danner Grundlag for 
Afgiftsberegningen.

Virksomheden -ska) tillige fore en Salgshog, hvori daglig indfores de Mængder 
af afgiflspligtige Varer, hver Vareart for sig, der er blevet soigt eiler udleveret. 
Varer, der sælges paa Kredit, skal indíores i Salgsbogen ved Udleveringen fra Virk
somheden. Salgsbogen opgores ligeledes ved hver Maaneds Udgang.

Virksomhederne skal endvidere ved hver Maaneds Udgang udfærdige en med 
Driflsbogen overensstemmende Afgiftsanmeldelse over de Varer, hvoraf Afgiifl skal 
erlægges, med Oplysning om disses Mængde. AfgiftsanmeldeUen afgives samtidig 
med Fremlæggelen af Driflsbogen lil den opkrævende Myndighed, der altesterer 
paa Anmeldelsen øm dennes Overensstemmelse med Driftsbogens Ldvisende,

Drifts- og Salgsboger skal, forinden de tage* i Brufc, autorisere^ af Oppeborsels- 
koníoret.

Indforslerne í Drifts- og Salgsboger skal foretages af Virksomhedens Ejer, Be- 
sLyrer eller en anmeldt Fuldmægtig, ligesom de maanedlige OpgoreUer af Bógerne og 
Udfærdigelsen af Afgiftsanmeldclser skai ske under Ejerens, Bestyrerens eller en 
anmeldt Fuldmægtigs Haand.

14 Afgiften skal være indbetalt .inden den 5, i den paafolgende Maaned.
Saafremt der ved Fremstillingen er anvendl afgiftsberigtigede Raastofíer, vil

Afgiften heraf kunne fradrages ved Indbetalingen uf Fremslillingsafgiften, mod at 
Producenten fremlægger den paagældende Afgiftskv illering og afgiver skriftlig Er
klæring paa Tro og Love om Mængden, eventuelt tillige Værdien, af de afgiftsplig- 
tige Rnasloffer, der er medgaael til Fremstillingen af de paagældende færdíge Va
rer, samt mod al den opkrævende Myndighed skiinner Rigtigheden heraJ.

15 Den opkrævende Myndighed sku) mindsi een Gang aurlig efterse Virksom
hedernes Forretningsboger og sammenholde disse med Oplysningerne i Driftsho- 
gerne og Salgsbogerne.

16 Naar aifgiftspligtige Varer, der er fremstillet paa Færoerne, uf Fremstilleren 
udfores derfra lil det ovige Kongerige eller lil Udlandet (ikke til Ski'bsproviant). 
kan der ske Godtgorelse af Fremstillingsafgiflen for de udíorte Varer efler fol
gende Kegler:

Varerne maa frembydes for den opkrævende Myndighed pua del Sled, hvor Ud- 
fórselen íoregaar, ledsagel aí en Angivelse, der indeholder Oplysninger om Varernes 
Art og Mængde (Antal. Maal, Vægl). Angivelsen maa tillige indeholde Erklæring 
paa Tro og Love om, at de deri anforte Varer er fremstillet af den Person, respek
tive Virksomhed, der frembyder dem til Udforsel.

Den opkrævende Myndighed paa Udforselselsstedet attesterer paa Angivelsen om 
Rigtigheden uf de deri anforte Oplysninger om Varernes Art m. v. saml om Va
rernes Udforsel, hvorefter Angivelsen lilbugegives Udfíireren, der vedlægger den 
som Bilag tii Aígiftsanmeldelsen ved den paagældende Maaneds Udlob. Ved Af
gi Flsberegningen for vedkommende Muaned frudrager den puagældende opkrævende 
Myndighed derefter det Afgiftsbeliib, der svarer lil de ifoige de fremlagte Angivel
ser udíorte Varer,

41 mindelige Bestemmelser.
17 Opkrævningen af de i Lo\ for Færoerne i\r, 53 nf 15. Marts 1939 om Ind- 

forselsafgitfler m. v. omhandlede Afgifter og den fornodne Kontrolvirksomhed fore
lages i Thorshavn uf Færoernes Oppcbðrselskontor og udenfor Thorshavn af ved
kommende Sysselmand elier Sognefogden i Vaag efter Instruktion fra Oppebor- 
selskonloret. For saa vidl angaur Varer, der indftires ved Forsendelse med Posten, 
opkræves Afgifterne af Postvæsenet (Postkontoret i Thorshavn, Poslekspedilorerne 
Í Klaksvig, Trangisvaag og Vaag) ligeledes efter Oppeborseiskonlorets instruktion. 
Postkonlorel i Thorshavn indbetaler daglig de for Postforsendelser indgaaede Afgifts- 
belob ti) Gppeborselskonloret, Sysselmændene og Sognefogden i Vaag indbetaler 
hver Maaned de til dem indguaede Afgiftsbelob til Oppebórselskontorel.
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De opkrævende Myndigheder har lil enhver Tid fri Adgang lil Pakhuse, hvori 
indforle Varer oplægges. De har endvidere indenfor de pnaiiældende Virksomheders 
Forretningstid Adgang til, saa ofte det skonnes paakrævet, at foretage Eftersyn Í 
Virksomheder, som indforer eller fremstiller afgiftspligtige Varer, og lil a't kræve 
sig forelagt de paagældende Vitaainheders Forretningsboger, Korrespondance m. v. 
Indehaverne af de nævnte Pakhuse og Virksomheder og disses Personale er pligtige 
ti! al yde Myndighederne at forttoden Vejledning og Hjælp under Kontrollens 
Udovelse.

De nævnte Myndigheders Tjeiiestemænd og ovrige Personale «r forpligtet lil over
for alle uvedkommende a't hemmeligholde de Oplysninger, som de faar gennem de
res Virksom'hed med Afgifterne^ Opkrævning og iKontroUorclsen.

18 Sondringen mellem Cigarer og Cigarillos ved AfgiftsberigtigeUe i Henhold 
til Lovens §■§ 1 og 10 sker alene paa Crundlag af Væglen, saalede at Varer, 
der ikke vejer over 350 g pr. 100 Stk., afgiflsberigliges som Cigarillos. medens Va
rer, der vejer over 350 g pr. 100 Stk., afgiftsberigtiges som Cigarer.

19 Skíbsekspeditioner (Pakhu^íorrelninger), som opiosser og opiagrer Gods. der 
indfores lil Færoerne, er pligtige til at efterkomme de Forskrifter vedrorende itegn- 
skabsforelse m. v., som Chefen for Oppeborselskonloret finder fornodne nf Hen
syn til Kontrollen med de oplossede (oplagrede) afgiftspligtige Varer og Afgifter
nes Erlæggelse,

20 Hvis Afgiften for saadanne bpiriluose Drikke, som pau Grund af Reglerne
i Lov ftr. 115 uf I. April 1928. jfr. Lov Nr. 98 af 27. Marts 1931, ikke kan reali
seres ved Salg paa Færoerne, ikke er hetull senest 2 Maanedersdapen efter del 
paagældende Skibs An kom si ti! Færorne, eiler hvis Forsendelsen paa Grund af for
falden Gæld tii Kommunen, jfr. § I. ikke er udleveret senest denne Dato. skal 
den. der opbevarer Forsendelsen, snaresl muligt efler Fristens Udlob returnere 
denne, hvorhos den paagældende lil den opkævende Myndighed skal aflevere en 
skriftlig Kvirtering fra Skibsforeren for Modtagelsen.

21 ISaar der ved Afsendelse af Varer lil Færoerne fra det ovrige Kongerige 
maalle opstaa begrundet Tvivl om Rigtigheden af det i de paagældende Fakturaer 
eller andre Forsendelsesdokumenler anforte eller iovrigt maalte findes Anledning 
dertil, er Toldvæsenet beretliget til at foretage Eftersyn i Afsenderens Virksomhed og 
lil at kræve sig forelagt dennes Forretningsboger. Korrespondance m. \ .  Eftersynel 
skal foretages indenfor den paagældende Virksomheds Forretningstid, Virksomhe
dens Indehaver og Personale er pliglig lil al yde Toldvæsenets Tjenestemand al 
fornoden Vejledning og Hjælp ved Eftersynets Foretagelse.

Toldvæsenets Tjenestemænd er forpliglel til overfor alle uvedkommende at hem
meligholde de Oplysninger, som de faar gennem deres Kontrol med Hensyn lil 
færoske Afgifter.

221) Om konstaterede Overtrædelser og Forsag paa Overtrædelser af de i Lov 
Nr. 53 af 15. Murts 1939 og i nærværende Bekendlgorelse fastsatte Beslemmelser 
afgiver den paagældende opkrævende Myndighed Indberetning til Færo Amt gen
nem Op|tebbrselskontorel. Amlet videresender Sagen til Departementet for Told- 
og Forbrugsafgifter, eventuelt efter Ikendelse af Biide i Henhold til Lovens § 22.

23 Denne Bekendtgorel-e træder i Krafl slraks. Samtidig bortfalder Juslitsmini- 
sleriets Bekendtgórelse Nr. 77 af 21. Marts 1935.

29, Sept. An. for Færoerne Nr. 318 ang. Nedsættelse af en ERSTATMISGS* 
KOMMISSION i Medfor af Lov Nr. 327 af 22. Sept. 1939 om Statens OvertageUe 
af visse Varer.

Til al fuplsælle Erstatning for Varer, der overtages uf Staten i Medfiir af § 1

1) Jfr. LI. Nr, 23 af I I .  Febr. 1950 § 21, hvorefter disse SuRcr liiirer uniler det fn-riiskc 
Tiildvust'n <>" Landsstyret.
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i Lo\ Nr. 327 af22. Sepl. 1939 om Stulens Overtagelse af visse Varer nedsættes 
en Erslalnings-kommission for Færo Amt, bestaaende oí en aí Amlmanden ud
nævnt Formand samt 2 af Underretten paa Færoerne i hverL enkelt Tilfælde ud
pegede Personer.

25. Okt. REGLEMENT FOR FÆRØERNES OFFENTLIGE VAREFORSY
NING. vedtaget af Lagtingel, (Som ændrel 15, Dec, 191-5).

1 Færoernes offentlige Vareforsyning er oprettet ved Lagtingels Beslutning af
I, Oktober 1939 og godkendt uf Handelsministeriet den 17, Oktober 1939.

2 Vareforsyningens Formaul er under Krigssituationen al 'holde Færoerne for
synet fortrinsvis med saadanne Imporlvurer, som er nodvendige for Opretholdelse uf 
Fiskeriet, Beskæftigelsen iiivrigl saml Tor Befolkningens Ernæring.

Samtidig med Varetagelsen af del angivne Formaal, skal Virksomheden drives 
efler sunde forretningsmæssige Principper.

3 Færoernes Amtskommune hæfter for Vareforsyningens Forpligtelser.
Den íor Vareforsyningens Drift forniidne iKapilal tilvejebringes ved Laan fra 

Statskassen.
4 Vareforsyningen beslyrcs af et af Lagtingel dertil nedsat Udvalg.
5 Lagiingsudvalgel ansætler en Leder af Vareforsyningen,
Lederen forestaar Virksomhedens daglige Forretninger, men skal til ethvert Ind 

koh a í Varer og til elhvert Salg paa Kredit indhenle Udvalgets Samtykke, ligesom 
han iijvrigl skal indhenle delles Samtykke til enhver ekstraordinær Disposition.

I hastende Tilfælde kan Samtykke meddeles aif Udvalgets Formand.
6 Lederen ansætler og afskcdiger del for Virksomheden fornodne Personale, 

dog al del samlede Lonningsbudget skal godkendes af LaglingsudvalgeL
71) Amtmanden íorer del daglige Tilsyn med Virksomheden og med, at de i 

§§ 10 og 11 angivne Vilkaar for Kob og Salg overholdes.
Virksomheden forpligles ved Underskrift nf Amtmanden og Lederen i Forening, 

dog at der af Udvulget kan meddeles Lederen nærmere bestemte Fuldmagter.
8 Den óversle Myndighed i alle Virksomhedens Anliggender haves af Lagtings-

ii d valget.
Udvalget samles lil Mode mindst en Gung om Maaneden og iovrigt saa ofte Ud- 

vulgets Formand eller 3 uf Udvalgets ovrige Medlemmer anser det nodvendigl. 
Paa Moderne redegores for alle vigtigere Dispositioner siden sidsle Miidc og træf
fes Aígorelser i alle foreliggende Sporgsmaal,

Over Forhandlingerne fiírcs en Prolokol. i hvilken Formanden desuden indforer 
Beretning om, hvad der iovrigt passerer vedrorende Virksomheden.

9 Hver 3die Maaned aflægger Laglingsudvalget en skriftlig Beretning om Virk
somheden, hvilken Berelning lilslilles Lagtingets Formand,

10 Det i S 2 angivne Formaal for Virksomlieden soges naaet derved, at der af 
Virksomheden indkøbes lil Videresalg Varer af nedennævnte Varegrupper i el 
saadant Omfang, ol Virksomhedens Lager til enhver Tid suppleret med det iovrigt 
pua Færoerne tilstedeværende Lager er tilstrækkeligt lil Dækning af et normult 
Forbrug paa Færoerne indenfor del udfor hver Varegruppe anforte Tidsrum:

Salt ................................. H e s s i a n .................... . . . .  i/s Aar
Solarolie .................... . Pfilronhylslre . . . . . .  >/» Aar
S m a r e o l ic ................... Ha SS*............................... Anr

K r u d t ........................ Aar
P e tro leu m ................... Aar
K u l ............................ .... F æ n iíh æ tter ........... Aar
F is k e k r o g e ................. Ijærel I l a n t p ......... . . . .  1/„ Aar

!) Amtmandens Funklinner maa nu formentlig \ a ’r c  ovtr^anel til Udvalget Ag dclU s Fnr- 
mand.
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Fiskeliner ........... .. ...............  */a Aar Ijæret V æ r k ............. .. , .  Vs Aar
T o m m e l in e r___ . . . . C e m e n t ........................ Maaneder
Forsyn ........................ .. Bygningsartikler____ ., -í Maaneder
M anii lc .................... Korn og M elvnrcr ., . .  4 Maaneder
B l y . . . ............................ Sukker . 4 Manncder
S e j ld u g ......... ................. ...............  V« Aar K a f f e . . ................... .. . 4 Maaneder
S a l tk o d . ........................ T he ............. .................... ,. 4 Maaneder
Sktfaskiks .............  ,. Forttøj, herunder

Gummifodtøj 4 Maaneder

Ovenstaaende Forlegnelse er kun vejledende, saaledes at Antallet aí Varegrupper 
kan udvides eller indskrænkes, eftersom Forholdene taler herfor, ligesom Behold
ningernes Storrelse under behorig Hensyntagen til de forhaandenværende Forhold 
kan udvides eller indskrænkes.

11 De uf Virksomheden indkoble Varer maa kun videresælges til Kobmænd. 
Redere og andre næringsdrivende til Brug i deres Erhverv,

Ved Salg lil K5bmænd til Videresalg er Koberen pligtig al overholde en af Virk
somheden fastsat Udsalgspris.

Salg maa kun ske mod kontant Belaling eller paa saadanne Kreditvilkaar, som 
godkendes i Medfor af § 5,

12 Virksomhedens Regnskabsaar er Finansaarel, saaledes at forsie Regnskab af
lægges for Tiden indtil 31, Marts 1910,

Regnskabet revideres og decideres ved Laglingets Foranstaltning. Udvalget an
sætler en Revisor til Foretagelse aí fornoden daglig Revision,

8, Nov. — An. for Færoerne Nr, 391 OM KRIGS-ULYKKESFORSIKRING for 
SØFARENDE.

I Medfor af § ‘1 i Lov Nr. 262 af 19. December 1936 om Knigs-Ulykke^forsikring 
for sofa rende anordnes herved folgende:

11) Rammes Personer, der ifolge § 56 i Anordning for Færoerne ÍSr. 161 af
29. Marts 1939 om Forsikring mod Folger af Ulykkestilfælde er forsikrel i Fær
oernes l lykkesíorsikring (.Foroya vanlukkulrygging), af Ulykkestilfælde som Folge 
af Krigsbegivenheder, skal Invaliditets- og Dodserstalningen beregnes paa Grund
lag af den i nævnle Anordnings § 44 omhandlede Aarslon med et Tillæg af 200 
Kroner.

1 Invaliditet stil fælde, hvor der tilkendes Erstatning for fuld Invaliditet, og i Døds
tilfælde, hvor der tilkendes Erstatning af den i nævnte Anordnings § 39, Stk. 1, 
Nr. 6. omhandlede Storrelse, ydes der derhos af Færoernes Ulykkesforsikring (For
oya vantukfoitrygging) en Tillægserstalning paa 4.000 Kr. I andre Invaliditets- og 
Dódslilfælde ansæl'tes den Tillægserstalning, som Forbundel skal yde, li! en saa 
^tor Del af 4.000 Kr., som svarer lil Forholdet mellem Erstatning (e\entuell dennes 
Kapitalværdi) i Medfor af Anordningens Regler og den hðjesle Erstatning (even- 
tueit dennes Kapitalværdi) for henholdsvis Invaliditet eller Diid. der efter Anordnin
gens Regler kunde tilkendes den paagældende eller hans efterladte.

Idvrifít finder Bestemmelserne i Anordning for Færoerne ÍSr. 161 af 29. Marls 
1939 om Forsikring mod Folger aif Ulykkestilfælde, Kap. I, II, III § 20, IV, V. 
VII. IX § 74, Slk. 1, og X Anvendelse paa de af nærværende Anordning omfattede 
Ulykkestilfælde.

2 Forsaavidl Personer, der af Stat eller Kommuner beskæftiges under Forhold 
som omhandlet i § 56 i Anordning Nr. 161 af 29. Marls 1939, rammes af Ulyk- 
kes'ilfælde som i § 1, Stk. 1, omhandlet, har de paagældende Krav paa Erstatning 
efter tilsvarende Regler som i § 1 angivet.

3 Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende Am endelse paa Personer, der

1) Som ændret ved Best. Nr. 49 a l 11. Dec. 1941.
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beskæfligcs om Bord i Fiskeskibe og -fartojer op som i Medfor af {f§ 57 eller 58 i 
Anordning Nr. 161 af 29, Marts 1939 er forsikret i Færoernes Ulykkesforsikring 
(FSroya vanlukkulygging).

4 I Tvivlstilfælde afgor Ministeren for Handel, Industri og Sbfart1) endeligt, om 
Betingelserne for Anvendelse af nærværende Anordning er til Stede.

5 Denne Anordning træder i Kraft slraks, Samtidig ophæves kgl. Anordning for 
Færoerne Nr. 323 af 13. September 1939 om Krigs-Ulykkesforsikring for sofa- 
rende.

15. Nov. — Bek. om REGLEMENT for Ordens Overholdelse i VESTMANHAVN 
HAViN.

lliwncns Omraade.
Til Havnens Sbomraade henregnes Farvandet inden for en Linie mellem den 

saakald'te »Dolgsteinur« paa Vestsiden og det saakaldte »Yvir millum gjáir« paa 
Vestmanhavn Bugtens Østside,

Grænsen er markeret ved 2 Slangbanker ved Dolgsleinur og ved et fasl Fyr ?am* 
mesleds. som vi?er grbnl Lys over Havnen* Territorium og rodt udenfor.

Havnen dannes af en naturlig Bugt. i hvilken der paa s-Heyganes« er bygget et 
Kajanlæg; desuden findes der en Del mindre Lossebroer forskellige Steder i Hav
nen.

For det under Havnen horende Omraade har Minisleriet under Ð. D. i Henhold 
til Lov af 30, Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Bestemmelser for 
Benyttelsen nf Havne m. m. stadfæste!, folgende Reglement:

Ragler jor Sejlads,
For Sejladsen inden for Havnens Omraade gælder de i den af Minisleriet for 

Handel, Industri og Sofart under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse angaa
ende »Særlige Regler for Sejlads i indre danske Farvande« nnforte Bestemmelser 
med folgende Tilfojelser:

Inden for de to Oimraader, som ligger henholdsvis Øst og Vest for del af Vinkel
fyret paa Heygnnes belyste Areal, dog ikke nærmere end 150 m fra det sydvestlige 
Hjoriie af Kajanlægget ved Heyganes, cr det efter Huvneopsynets nærmere Anvis
ning tilladt at oplægge Skibe, uden al disse behover at afgive de reglementerede Lys- 
og Lydsignaler.

Ordcnsbéstcmmeljcr,
For Overholdelse af Orden gælder del i Ministeriel for offentlige Arbejders Cirku

lære af 19, November 1931 omhandlede, ved Cirkulære af 29. September 1938 æn
drede »Slandardreglemenl for Overholdelse af Orden m. v. i ed) danske Havne 
{Broer)«2) med folgende Undtagelser eller Tilfojelser:

Til § 9 fojes som 3. Slk.:
»Fartojer og Baade, som ligger fortojel pun anvist Sted, skal i Tilfælde af ind

træffende Grindefangít være forpliglel til al skifte Plads efter Havneopsynets An
visning.«

TU § 11, Stk. 6, fojes:
»Det er dog tilladt Passagerskibe at benytte Sirene eller Dampflojte til ved en 

lang og henholdsvis en, lo eller tre korte Toner ul avertere, at Afgang vil finde 
Sled om 1 Time, Time eller er umiddelbart forestaaende.«

Til § 13 fojes som 2. Stk.:
»Fiskevaskning og Fiskerensning paa Havnens Kajer. Broer eller ovrige Arealer 

maa kun linde Sted efter særlig Tilladelse fra Havneopsynet, og saavel Fisken som 
Affaldet skal slraks efter Arbejdets Tilendebringelse fjernes, og Pladsen omhyggeligt 
spules.«

' )  Nu Lundssíyrel,
2) Vcdr. Standardreglem enlul sc Reglementfil for Vaag Huin af 19. Juni 1933,
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§ 55 affattes saaledes:
»Intel Fartoj maa forlade Havnen, forinden Berigtigelse af de anordnede Havne* 

penge af Skib og Ladning saml af Pladsleje og ovrige Afgifter har fundet Sted.
Overtrædelse hernif saavel som urigtig Angivelse af Skib eiler Ladning úl Skade 

for Havnekassen straffes med Bode efter § 56, hvorhos de lakslmæssige Afgifter 
bliver at erlægge.«

Detle Beglemenl træder i Kraft den 1. Januar 19-10.
Fra denne Dato ophæves de i Bekendtgorelse af 29. Januar 1909 om Havneregle

ment for Vestmanhavn med senere Ændringer indeholdle Ordensbeslemmelser,

15. Nov. — REGLEMENT for Forvaltningen aí Vestmanha\í) Havn. (Af noget 
lignende Indhold som Reglementel for Thorshavn uf 21. Juli 1930).

21. Nov. —  Lov for Færoerne Nr. 405 om TV U \CE’\  TUBERKULOSEUMDER 
SØGELSE AF FISKERSKIBES MANDSKAB. (Som ændret \ed Lo\ Nr. 185 af 10 
Maj 1950).

1 »Enhver, der som Forer, Fisker eller i anden Egenskab er beskæftiget om Bord 
paa et paa Færoerne hjemmehorende Fiskefartoj, eller som of anden Grund befor 
dres om Bord i saadant Fartoj, skal mindst een Gang om Aaret fremstille sig lil 
Lægeundersøgelse paa Færoernes TuberkulosestaLiori, Enhver, der er beskæftiget 
eller som af anden Grund befordres om Bord paa en paa Færoerne hjemmehorende 
Hvalfangerbaad, samt enhver, der er beskæftiget paa en af Hvalstationerne paa 
Færoerne, skal hvert Aar inden Hvalsæsonens Begyndelse ligeledes fremsliile sig lil 
Lægeundersøgelse paa Færoernes Tuberkuloseslalion.

2 Forinden et Fiskerskib eller en Hvalfangerbuad hjemmehorende pau Færoerne 
forlader íærosfe (Havn for al gaa paa Fiskeri (Hvalfangsl) skal det paases for 
Forerens Vedkommende af Rederen (Skib-ejeren) og ithrigl af Foreren -, at en
hver ombordværende er forsynet med aadan Altest som omhandlei i § 1, Stk. 2, 
udfærdiget ikke over eet Anr ftir Afsejlingsdagen. Samme Regel gælder, saafreml 
en paa Færiierne bosiddende Person tages om Bord i anden Havn. Del paahviler 
den ansvarlige Leder af en HvaL'lalion nl paase, ut de paa Stationen beskæftigede 
er íorsvnet med Altest som omhandlet i § 1, Slk, 2, udfærdiget indenfor de sidsle
12 Maaneder.

3 Overtrædelse af denne Lovs § 2 sLraffes, for saa vidt ikke hojere Straf er for- 
^kyldt, med Bóde, der lilfalder Færoernes Landskasse.

4 Denne Lov træder i Kr:sft den 1. December 1939 og underkastes Revision i 
Rigs dags saml ingen 1951— 55.

18. Dee. — 1N STRIK TIO W IÆ FTE FRA LAGT1\GETS SKATTEUDVALG. 
Instruktionshæfte, udarbejdet af Laglinnels Skatteudvalg. Dec. 1939. (Uddrag). 
AhnintlePigti Bemærkninger om Tilreltelæggelsen aí Ligning af Skal lil Opholds 

kommunen og Ligningens Foretagelse.
------------ i Henhold 'lil Loven sker Atisælteisen fíirsl for Ligningsmyndighedens

egne Medlemmer, luorved den paagældende fratræder, medens Ansættelsen finder 
Sled, Et Medlem kan ej 'heller deltage i Ansættelsen af hans beslægtede eller be
svogrede i op- og nedstigende Linie eller hans Siidskende eller disses Ægtefæller, 

Derefter foretages Undersogelsen af tle tn rige fremkomne Selvangivelser, hvor
ved det vil være iinskeligt, at Ligningsmyndigheden har sin særlige Opmærksomhed 
henvendt paa: nl Selvangivelsen er rigligt sammenlagt, og Udgifterne rigtigt fra 
draget, ut Oplysning foreligger fra Virksomheder, som til Stadighed beskæftiger 
lonnel Medhjælp, over de af den udbetalte Limninger, Tantiemer, Gratialer og an
det Vederlug med Angivelse af de paagældende Personers ^avn og Bopæl, at de
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foreliggende Lonoplysninger er i Overensstemmelse med del paa Selvangivelsen op- 
fbrte Belob,o/ eventuelle Ejendomsoverskud og Renteindtægter og lignende er med
regnet, al Skaller og Forsikringer ikke er fradraget med íor store Belob, ut der 
ikke i Selvangivelsen er íorelagel Fradrag aí ikke fradragsberetLigede Belob, at der 
i Tilfælde, hvor Skatteyderen bor i egen Ejendom, er medregnet Værdi af Bolig 
i egen Ejendom, at Værdi af Produkter, udtaget af egen Beholdning, er medregnet 
til passende Belob, al Renler ikke er fradraget med for slore Belob, i hvilken For
bindelse man maa paase, at Renten af egen Kapital ikke fradrages uden paany 
at være forl lil [ndtægl i Selvangivelsen, al der i Tilfælde, hvor Skatteyderen oppe
bærer Kosl og/eller frit Logis eller lignende, er paafort Selvangivelsen et passende 
Belob herfor, samt at Formuebevægelsen, naar bortses fra Forhold, som er Ind
tægten uvedkommende, levner Plads til cl rimeligl Privatforbrug, hvilket navnlig 
paases overfor de bogforingspliglige,

Formenes en Selvangivelse al være for lav, skal den paagældende indbydes til 
at give Mode for at meddele Oplysninger og Bevisligheder, hvorefter Lignings
myndigheden ansaMler hans Indkomst, hvad enten hari har givel Mode eller ej. 
Ansættelsen af Skallcydere, der opholder sig udenfor Kommunen, men paa Fær
oerne, kan dog finde Sted 14 Dage efler. al Ligningsmyndigheden skriftligt har 
aíkrævel de manglende Oplysninger og Bev isligheder, uden al have modtaget disse. 
Ansættelsen nf Skatteydere, hvis Opholdssted er ubekendt, eller hvis Opholdssted er 
udenfor Færoerne, uden at paagældende har nogen Ligningsmyndighederne bekendt 
Fuldmægtig paa Øerne, kan finde Sted, uden at vedkommende Skatteyder kan gore 
Krav paa al opfordres ti! at afgive yderligere Forklaring,

Derpaa foretages Ansættelsen af de ovrige skattepligtige, hvorved foreliggende 
Oplysninger om Lon, Ejendom, Besælning, Fiskefangst m. v. samt Familiens Stor- 
relse og Levemaade bedst muligl maa udnylles. Opmærksomheden henledes i denne 
Forbindelse paa, at iifcilge Skattelovens § 34 e'r offentlige Myndigheder, Bestyrel
ser for Banker, Assuranceselskaber, Aktieselskaber, Sparekasser. Rederier 
samt enhver, der til Stadighed beskæftiger loimet Medhjælp i sin Virksomhed, 
forpligtet til, ifolge derom fremsat Anmodning, uden Betaling i kort betegnet Form, 
at meddele Ligningsmyndighederne alle de Oplysninger, der kan tjene disse til Vej
ledning ved Skatteansæt teisen, saasom Fortegnelse over dc af dem udbetalte Lon- 
ninger. Tantiemer, Cralialer og andel Vederlag med Angivelse af de paagældende 
Personers Navn og Bopæl. Praktisk vil det va;re. om Ligningsmyndighederne til
stiller Arbejdsgiverne trykte Formularer lil Udfyldning med Oplysning om 
den udbelalle Lonning, idel det af Formularen lydeligt biir fremgaa, hvorvidt der 
udover den kontante Aflonning er Tale om Naturalydelser saasom Kost og Logis, 
som iíolge Loven skul medregnes ved Opgorelsen af Indtægten til den Værdi, som 
disse Ydelser efler Omstændighederne passende kan sættes til.

Ved Ansættelsen maa Ligninsgmyndighedernes Opmærksomhed \ære henledt pau, 
al det i saavel Skatteydernes som i Ligningsmyndighedernes Interesse er bnskeligl, 
at saa mange som muligl indgiver Selvangivelse, hvorfor man ved Ansættelsen af 
den skattepligtige Indtægt til del Belob, som Indkomsten formenes al udgore, biir 
lægge et passende Belob for derved i kommende Aar at anspore Skattejderne 
til at indgive Selvangivelse, jfr. herved de Virkninger, som Loven hjemler for de 
Personer, som ikke rettidig indgiver Selvangivelse.

Ligningslísterne. Inden 5. Februar udarbejder Ligningsmyndigheden Lignings- 
lisiterne. d. v, s. Fortegnelser over samllige skattepligtige med Angivelse af hver 
enkelts fulde Navn og Bopæl, hans Indkomsi og Skatteindtægt samt Slorrelsen af 
den paalignede Skal. Ligningslisterne fremlægges til almindeligl Eftersyn i Tiden 
fra 5. Februar til 15. Februar med Oplysning om, at Klage over stedfunden An
sættelse skal indgives inden 18. Februar, hvorhos der tilstilles Skatteydere, som 
rettidigl har indgivel Selvangivelse, men hvis Indtægt ikke er lagel lil Folge. sær
lig Underretning herom med Oplysning om den Indkomst, Inorli! de er ansat.
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Klager o itr  Ansættelsen. De herefter indkomne Klager behandles i Tiden fra
18, Februar til 1. Marts i et eller flere Moder, under hvilke der gives Klageren 
efter forudgaaende Tilsigelse Adgang til at fremkomme med yderligere Oplysnin
ger, hvorefter der bestemmes de Ændringer, der vil være at forelage i Ansættel
sen. og om den trufne Afgorelse gives der paagældende Underretning med Tílfojelse 
om, at Klage over Ligningsmyndighedens AnsælleSse vil kunne indgives lil Lagtin
gets Skatteudvalg (for Thorshavns Vedkommende Overligningskommissionen) inden 
1 Maaned efter Underretningens Modtagelse.

Almindelige Bemærkninger om Ligning a] Skat til Erhvervskommunen.
------------Det paahviler Erhvervskommunen at meddele saavel den skattepligtige

som Opholdskommunen Underretning om den ansatte Skatteindtægt og den paali^- 
nede Skat. Sporgsmualel om Nedsættelse i den paalignede Skat lil Opholdskom 
munen paa Grund af Erfivervsbe^katning og om Nedsættelsens Storrelse afgores 
ved Forhandling mellem de interesserede Kommuner og Skalteyde-en. Opnaas Over
enskomst ikke, afgores Sporgsmaalet af Lagtingets Skalleudvalg,

Almindelige Bemærkninger om Ligning af Skal paa Tilflyttere,

Om Afskrivning. —  Afskrivningen fastsættes under Hensyn lil Aktivernes
formodede Levealder, —  — Det bemærkes, at der paa Anlæg, der er nedskrevet 
til Realisationsværdi, ikke kan forelupes yderligere Afskrivninger, og at Afskriv
ninger paa Maskiner og Inventar ikke tillades til et lavere Beicíb end Scrap-Vær- 
dien (Ophugningsværdien), der nonmall vil kunne fastsættes til et Aars ordinær 
Af'krivninp.

Neden staaende hidsæUes enkelte Satser for Afskrivning:
Befordringsmidler: Lastautomobiler 20 pCt., Automobiler, som anvendes lil er

hvervsmæssig Udleje, 20 pCt., ovrige Personautomobiler 15 pCt.
Bygninger: Paa Bygninger, der overvejende anvendes ti) Beboelse, Butik og Kon

tor, tillades ikke Afskrivning, medens der paa Bygninger, der er opfort paa lejet 
Grund, afskrives under Hensyn til Lejemaalels Tid. Fabriksbygninger, Lagerbyg
ninger og Garagebygninger af Sten 2 pCt. Fabriksbygninger, Lagerttygninger og Ga
ragebygninger af Træ 2—5 pCt. Afskrivningerne fastsættes paa Grundlag af Anskaf
felsesprisen paa Bygningerne, medens der ikke kan afskrives paa Grundens Værdi. 
Etablering og Goodwill :Ingen Afskrivning. Fiskekuttere: Paa Skibsskroget efter Alde 
ren 2—7 pCt., paa Moloren 8 pCl. 1 1942 er vedtaget at tillade 10 pCl. af Kutteren.- 
s:im)ede Værdi. Farrelningstriventnr: Butiks- og Konlorinventar 5 pCt. Hotelinvenlar
5 pCt., hvorimod der intet kan afskrives paa lost Inventar, der antages at være 
afholdt af Driíten. Koteanlæg.* 10 pCt, Bageovne: 5 pCí.Elektromotorer og Værk- 
stedsmaskiner: 71,4 pCt. Mólleri-, Mejeri- og Trykkerimaskiner 71« 10 pCt. Damp
skibe, herunder Trawlere, efter Alderen 3—8 pCt., nu 10 pGt.

Forudsætningen for Godkendelse af skattefri Afskrivning maa \ære, al der er 
fort et ordentligt Driftsregnskab, som aabner Mulighed for Kontrol med Tilgang 
og Afgang paa Anlægskontoen og med Omfanget af medgaaede Vedligeholdelseaudgif 
ler. Afskrivning er udelukket, hvor Fornyelse af Genstande foretages over Drif 
len, og undertiden kan Vedligeholdelesudgifler blive saa store, al det drejer sig 
om ErslatningsanskaffeLe, hvorved Levetiden forlænges udover det forudsalle.

Om Ligning af Indlægi af fast Efendom. Indtægtssiden. Lejeværdien af Boli" 
i egen Ejendom maa regnes som Indlægl, hvad enten Skatteyderen har gjort Brug 
af sin Beboelsesret eller ej. Værdien ansættes lil det Belob, som ved Udleje kan 
opnaas i Leje af vedkommende Ejendom eller Lejlighed, idet dog Lejen, naar sær
lige Forhold gor denne Maalestok mindre egnet, ansættes skønsmæssigt, jfr. re
nere om Skonsposter. Som Indlægt maa i Tilfælde af Udleje medregnes den ind- 
gaaede Leje. Herfra kan trækkes:

Udgiftssiden: Vedligeholdelsesudgifter med de reelt afholdte Belob. Synes Ud 
giflen stor, og kan den tænkes al omfatte Forbedringer, hvortil Udgiften ikke kan
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fradrages, forlanges Dokumentation. Reparalioner, som udfores af Ejeren selv, 
kan ikke fradrages. Ejendomsskatter og Renteudgifter kan fradrages. Omkostninger 
ved Optagelse af Laan, herunder Sagforcrsalær, Kurstab, Stempel m. v. kan nor
malt ikke fradrages i indtægten.

Om Ligning af Fiskeres og Sómænds indtægter. Som skattepligtig Indkomst skal 
opgives for det forste al den i del paagældende Aar indvundne Fangst eller ud
betalt Lonning, dernasst Undersloltetser samt iovrigt eLhvert efter den almindelige 
Lovgivning indlægtsskaitepligligt Belob, saasom Renteindtægt, Værdi af Bolig og 
Hjemmeforbrug af Fisk, Fugle, Kartofler og Torv, jfr. senere om Skonsposter. 
Endvidere er Værdien af Opholdet om Bord skattepligtig Indkomst. Det er for
mentlig mest praktislc at anbefale Fiskere og Sounænd at undlade al ansætte Kost
værdien lil et bestemt Belob i Kroner, men kun paa Selvangivelsen at anfore An- 
tnllel af Maaneder eller Dage, idet Belobet derefter kan ansættes efler ensartede 
Regler, jfr. senere om Skonsposter. Fra den samlede Bruttoindtægt kan fradrages 
de i det paagældende Aar betalte personlige Skatter og Forsikringer i Overens
stemmelse med de almindelig Regler saml, forsaavidt aiigaar Fiskere med egel 
Fartoj, de paa Baad og Redskaber afholdte Driftsomkostninger.

Om Fastsættelse aj Skonsposter. Af Hensyn til Ønsket om at skabe en retfærdig 
Ligning, er del af Betydning, at Skonsposter, hvor Tid og Sted gíir Sammenlig
ning mulig, behandles ensartet. Lagtingets Skatteudvalg har paa et den 18, Dec.
1939 afholdt Mode behandlet Spðrgsmaalei og vedtaget nedenfor anforte Værdi
ansættelse for forskellige Skonsposter. Det bemærkes, at Udvalget forventer, al 
de fastsatte Belob i Almindelighed lægges til Grund ved Ansættelsen for derved 
at undgaa, at Udvalget genere maa omgore de af Ligningsmyndighederne fore
tagne Ansættelser.

Lejeværdi aj Bolig. Værdi af Bolig i egen Ejendom. Værdien kan nnsæLtes som 
folger:

I Thorshavn:

Gamle Bygninger ........................ 9 X 11 Alen 100 Kr.
Gamle Bygninger ............. ........... 10 X 12 Alen 200 Kr.
Bygninger med Trimpel og Kvist 10 X 12 Alen 325 Kr.
Bygninger med Trimpel og Kvist 12 X li- Alen ISO Kr.
Bygninger i to Etager.......... .........  10 X 12 Alen 600 Kr.

Stiirre Bygninger og Lejligheder, som direkte kan sammenlignes med udlejede 
Lejligheder, ansættes til den positive Lejeværdi efter Skiin i det konkrete Tilfælde:

I Vaag, Tveraa. Festmanhavn, Fuglejjord og Klaktfvig:

Gamle Bygninger ........................  9 X 11 Alen 100 Kr.
Gamle Bygninger .... ...................  9 X 12 Alen 200 Kr.
Bygninger med Trimpel og Kvist 10 X 12 Alen 275 Kr.
Bygninger tned Trimpel og Kvist 12 X 11 Alen 375 Kr.
Bygninger i lo Etager ....................  10X 12 Alen 500 Kr.

Stiirre Bygninger og Lejligheder, som direkle kan sammenlignes med udlejede 
Lejligheder, ansættes til den positive Lejeværdi efler Skon i del konkrete Tilfælde.

I ovrige Bygder:

Gamle Huse ...................................................... 100—150 Kr.
nye Huse indtil 10 X 12 Alen ....................  250 Kr.

indtil 12 X14 Alen ....................  325 Kr.
Bygninger i lo Etager ................ ............. 150 Kr.
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Landbrugsbesætninger m. v. samt Forbrug af egne Produkter.
Udbytte af Koer. Forsaa vidt Mælken sælges i Thorshavn, sættes Netlo-Udbyltel 

pr. Ko ti) 200 Kr., ændret i 1912 li! 300 Kr., medens Udbyttet i de Tilfælde, hvor 
Mælken iovrigt sælges lil Trediemnnd, sættes til 150 (ændret til 200) Kr. I Tilfælde, 
hvor Mælken udelukkende anvendes lil Ejerens egel Brug, »ættes Udbyttet til 100 
(ændret ti! ISO) Kr.

Udbyttet af Faar. Udbytlei sættes lil det Belbb, som fremkommer ved al mul
tiplicere Antallet af de i Aarets Lob slagtede Lam med den pao Stedet gældende 
Pris pr. slagtet Lam, hvortil lægges Værdien af 1 11/r kg Uld pr. Moderfaar.

UdbyUet af Kartofler. Udbyttet sæltes til del Belob, som fremkommer ved at 
multiplicere den avlede Mængde Kartofler med den paa vedkommende Sled gæl
dende Pris pr, Tonde Kartofler.

Hjcmmeforbrug af Fuglefangel og Fi?k sælles til S (ændret ti! 15) Kr. for hver 
Person, som Husstanden bestaar af.

Værdi af Koat for Sojolk og Fiskere om Bord i Skib. Værdien heraf sættes til 
25 (ændret til 10) Kr. pr. Maaned.

Værdi af Kost for Medhjælpere. Værdien heraf sættes for Husassistenler til 100 
Kr. pr. Aar. For Sygeplejeelever ligeledes lil 100 Kr,, medens det for Sygeplejersker 
og Læger med eet Værelse sættes til 800 Kr. og for Sygeplejersker og Læger med 
to Værelser til 1000 Kr. pr, Aar,

Værdi af Torv. Værdien heraf kan ansætles til 10 (ændret til 50) Øre pr. Lob.

22. Dec. Lov for Færoerne Nr. 150 om Ændring i Lov for Færoerne Nr. 90 
af 1. April 1925 om FORBUD MOD FISKERI MED BUNDSLÆBEVAAD. (Ind- 
fojel i Loven af 1925).

22. Dec. An. Nr. 197 om Ændring i An. for Færoerne Nr. 226 af 22. Juni
1938 om Udovelse af TANDLÆGE VliRKSOM HED. (Indfojet i An. af 1938).

22. Dec. An. Nt. 198 om Æ ndring i An. Nr. 19 af 11. Febr. 1920, hvorved 
Lov om JORDEMODER VÆSENET af KL Juni 1911 sættes i Kraft paa Fær
oerne. (Indfojet i An, alf 1920).

22. Dec. An. Nr. 199 om Ændring i An. for Færoerne Nr. .35 af 26. Februar 
]935 om Udovelse af LÆGEGERNING, (Indfojet i An. af 1935),

22. Jan. 1910 — An. (Nr, 19) om Æ ndr. i An. Nr. 272 af 22, Sepl. 1937 \edr. 
APOTEKERVÆSENET paa Færoerne. (Indfojet i An. 1937).

19. Febr. Skr. fra Indenrigsm. om KOMMUNELÆGERS BEHANDLING AF 
FATTIGE OG ALDERSRENTENYDERE.

I den med Amlels paalegnede Erklæring af 5. Oktober f, A, hertil tilbagesendte 
Sag har Kommunelæge N. N. rejst Spiirgsmaa! om, hvonidl det paahviler de 
Jæroske Kommunelæger vederlagsfrit at behandle fattige og Aldersrentenydere in
denfor vedkommende Distrikt.

Endvidere har de færoske Kommunelæger forespurgt, om der lilkommer dem 
Dagpenge og Befordringsgodtgørelse, naar de foretager Rej=er for al behandle de 
fornævnte Patienter.

1 denne Anledning skal man efter stedfunden Brevveksling med Socialministe 
riet og Sundhedsstyrelsen meddele, at Indenrigsministeriet er enig med Amtet i 
at Kommunelægerne maa anlages at være pligtige til vederlagsfrit al behandle 
faltige og Aldersrentenydere t Distriktet, og al man maa anse det for rimeligt, 
at der ved saadanne Lægebesóg ydes Kommunelægerne BefordringsgodtgðreUe af 
vedkommende Kommune efter tilsvarende Regler som de for Embedslægerne gæl-

721.



19. Febr. 1940

dende, jfr. § 13 i Anordning Nr. 515 af 4. Oktober 1919, hvorved Lov om Em
bedslægevæsenets Ordning af 21. April 1914 sætte« i Kraft paa Færoerne.

For saa vidt man i Skrivelse af 13. September 1938 har udtalt, at der tilkommer 
Embedslæger, som foretager Rejser for at behandle fattige og Aldersrentenydere, 
Dagpenge og Befordringsgodtgørelse beregnet efter Keglerne i ovennævnte Anord
nings § 16, skal man bemærke, at Sptirgsmaalei herom har været Censtand for 
fornyet Undersogelse i Ministeriet, og man herefter maa holde for, at Embeds
lægerne ved saadanne Lægebesiig kun har ReL til Dækning af de Befordringsudgif
ter, der afholdes i Anledning ai Rej-en, og at disse Udgifter maa udredes af ved
kommende Kommune, jfr. § 13 i nævnte Anordning.

23. Febr, — An, (Nr. 65) om Æ ndring i An. for Færoerne Nr. 161 af 29. 
Marts 1939 om FORSIKRING mod Folger af ULYKKESTILFÆLDE. (Indfojet 
i An. nf 1939).

9. Maj BESTEMMELSER (NR. 41) OM MIDLERTIDIG STYRELSESFORM 
PAA FÆRØERNE. (Bortfulden ved Lov af 23. Murts 191# om Færoernes Hjem
mestyre) ,

1 De ved nærværende Be*lemmel=ers Ikrafttræden gældende Love, Anordninger 
og Retsforskrifter forbliver i Kraft i saa vidt Omfang som efter Forholdene muligt.

2 Hvor der i gældende Lovgivning m. v. er tillagt en Minister Befojelsc til ad
ministrativ Udfærdigelse af Forskrifter, udoves disse Befojelser af Amtmanden efter 
indhentet Erklæring fra Lagtingels Landsnævn.

3 Lovforskrifter, der vedrorer Færoerne, vedtages af Lagtingel citer For
slag fra Lagtinget eller Amlei og stadfæstes o? kundgores af Amtmanden.

4 Lovforskriíler, rier vedrorer Statskassens Midler, udfærdiges og kundgores af 
Amtmanden efler indhentet Erklæring fru Lagtinget eller vedkommende Lagtings- 
udvalg.

5 Der udíærdiges snarest muligt Forskrifter til praktisk Ændring uf de nu
gældende Regler om Anke og Kære af Helsafgorelser,

9. Maj -  Midi. Best. for Færoerne (Nr. 2) OM KUNDGØRELSER.
1 De Retsvirkninger, der efler Lovgivningen er knyttel lil Offentliggorelse i Stats

tidende, indtræder indlil \idere for Færoernes Vedkommende ved tilsvarende Of- 
fentlíggoreise i det til Optagelse uf reislige og andre offentlige Bekendtgorelser paa 
Færoerne autoriserede Blad.

2 Indtil videre sker Kundgorelse af Lovforskrifler, Anordninger. Bekendtgorelser 
og lignende ved Offentliggorelse i det lil Optagelse af retslige og andre offentlige 
Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Blad.

Iovrigt gælder Bestemmelserne i §■§ 2 og 3 i Lov Nr. 51 af 1. April 18%.

10. Maj Midi. Besl. (Nr. I) om BRUG OG UDLEJE AF SKIBE, hjemmeho- 
rende paa Færoerne.

1 Inlet paa Færoerne hjemmehórende Skib det være sig Fragtskib eller Fiske
skib maa under nogen Form bortfragles (borllejes) til Udlandet (udenlandsk 
Statsmyndighed. Slalsborger eller Firma m. v .) eller anvendes til Fraglfarl eller 
lignende mellem udenlandske Pladser, medmindre Samlykke hertil meddeles af 
Amlet efter indhentel Erklæring fro Lpglingel eller Landsnevndin.

2 Hvor Hensynel lil Øernes Forsyning med Varer eller anden Samfundsinter
esse gor det paukrævel, kan Amtet efter ind'hentet Erklæring Ira Lagtingel eller 
Landsnevndin paalægge Rederen af el Skib al foretage beslemle Rejser lil Fragt
rater, der bestemmes af Amtet under Hensyntagen ti! Fragtruternes almindelige Ni
veau paa Rejsens Tidspunkt.1)

») Jtr . miiil. Best. Nr. 64 nf 15. IJcr. 1941,
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3 Overtrædelse af nærværende Bestemmelser eller noget i Medfiir af Bestemmel
serne givel Paabud straffes med Boder, der tilfalder Amtsfonden.

1. Juni Bek. (Nr. 7) om Ændr, i GRINDEREGLEMENTET. tjír . Reglement 
íor Grindefanfrslen af 1. juni 1910).

L Juni REGLEMENT (NR. 23) OM GRINDEFANGSTEN paa Færoerne.
1 Henhold lil den Amtel ved § 9 í Kundgorelse for Færderne Nr. 7 af 1, Juni

1940 tillagte Bemyndigelse kundgores herved det for Færoerne gældende Reglement 
for Gríndefangsten saaledes ^om dette er affattet ved Bekendtgorelse Nr. 137 aí 
14. Juni 1909, jfr. Bekendtgorelse Nr. 5'íó af 26, Oktober 1918, Nr. 533 af 0. 
Oklober 1920 ogNr. 195 af 20. Maj 1935, *osmt Kundgorelse for Færoerne Nr. 7 
at 1. Juni 1910.1)

1. KAP. Om Tilsyn med Grindcfangsicn.
lOveropsynet med Grindefangsten paa Færoerne paaligger Amtmanden samme 

steds. Det er desaarsag hans Pligt noje at paase Efterlevelsen af de i dette Regle
ment indeholdte Bestemmelser, at Iræffe de i saa Henseende fornodne Foranstaltnin
ger og i det hele at være opmærksom paa all, hvorved íoranforte for Færoerne 
viglige Erhvervsgren kan fremmes.

2 Sysselmanden bór paa sine aarlige Omrejser paase, at Grindebaadene er i for
svarlig Stand, og at der til enhver af dem haves de befalede Redskaber i brugbar 
Stand (§ 7 ); han affatter derhos aarlig Fortegnelse saavel over Baadetallet som 
Folkemængden i hver B)gd, hvilke Fortegnel :er han har at tilstille de andre Sys- 
selmænd, for saa vidt angaar de ti) deres Sysler horende Grindedístrikler, Saa er 
han og ligesom hidtil at anse som Hvalinspektor og har som saadan det nærmeste 
Tilsyn med, at alt ved forefaldende Grindefangster gaar anordníngsmæssig til. Han 
bor derfor, saa snart Grindebud bringes ham, straks begive sig til Grinden, og. 
ligesom han overhovedet noje biir vaage over, al enhver der efterkommer sin Pligt, 
saaledes har han na\nlig al undersiige, hvorvidt Bandene er i forsvarlig Stand 
samt forsynede med de befalede Redskaber, og til den Ende lade sig disse fore
vise paa sua mange Baode, sotn Omstændighederne tillade.

3 Enhver Baad, der ror i Grind, bor have sin Formand, Han vælges af hele 
Baadmandskabet, og om Valget gores Indberetning til Sysselmanden, der paaser, 
at Formanden opfylder sin Pligt.

4 I enhver Hvahaug ansættes derhos 4 Mænd om Grindeformænd. Disse Mænd 
træder ved forefaldende Grindefangster i Sysselmandens Sted, indtil denne an
kommer, og hor de siden niije efterkomme alt, hvad af denne paalægges dem, 
samt i det hele være ham behjælpelig i Udforelsen af hans Pligter saavel for som efter 
Grindens Drætming.

Naar en Grindeformand skal ansættes, har Sysselmanden efler forudgaaet Be
kendtgorelse al foranstalte Valget foretaget og om Udfaldet at gore Indberetning 
til Amlmanden. De lil Hvalvaagen horende Beboere, der ror i Grind, er beretti
gede lil at dellage iValgel, der gælder for 5 Aar. Hvilke Pladser der skulle be
tragtes som henhorende lil Hvalvaagen, bestemmes af Amlmanden.

2. KAP. Om Grindcbud og de Redskaber, hvormed enhver Grindcbaad bór være
forsynel m. tn.

5 Naar Grindehval træffes af en Baad enlen paa Havet eller i en Fjord, biir 
Baadens Mandskab straks give det sædvanlige Signal med et Klædemon fra Masten. 
Saasnurt dette Signal bliver set fra noget Sled paa Landet, biir de der omkring
boende ufortovet pr. Telefon, hvor saadan haves, af Telefonstalionens Indehaver 
eller Personale efler Regler, der fastsælles af Amlmanden, eller ved Ilbud og de

') Na
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sædvanlige Tegn med Rbg og Lageners Udbredelse underretles derom, hvorefter 
de bliver pligtige til paa samme Maade al befordre Efterretningen videre i Grinde* 
distriktet, saa al den med muiígste Hurtighed bliver bekendi overalt i Distriktet. 
Skulde Grindehval for t opdage? fra Landet, forholdes der ogsaa paa nysnævnte 
Maade, hvorved det dog bliver al iagttage, at Grindebud ikke afsendes, forinden 
det med Sikkerhed vides, al der virkelig er Grind i Nærheden.

6 Paa ethvert Sled, hvor saadant an^es nódvendigl. eller hensigtsmæssigt, beskik
ker Amtmanden en hosat og paalidelig Mand, hvem del særlig paahviler al af
sende Grindebud og give de ovennævnte Tegn med Rbg og Lageners l  dbredelse, 
og som i ethvert Tilfælde, naar Forsommelse i denne Henseende har fundet Sled, 
bliver at drage lil Ansvar. Han maa derfor, saa ofte han enten formedeLl Fra
værelse eller af andre Aarsager hindres i selv at eflerkomme de ham saaledes 
paalagle Pligter, træffe de fornodne Foranstaltninger til sammes lagllagelse af 
andre, lovrigl bliver disse Pligter at paalægpe Bygdens Beboere eifter Omgang 
og ikke nogen Besidder af en enkeil Gaard, medmindre ingen anden er bosal 
paa Sledet. Enhver, som begaar nogen Forsommelse med at afsende Grindebud 
eiler at give de i Forbindelse dermed foreskrevne Tegn, ifalder efter de befundne 
Omstændigheder en Bóde fra 2 Lil 10 Kr,

7 Enh\er Baad, som, efler at have erfaret Grindebud, fra <il Hjem begiver si" 
til Grinden, skal være forsynet med folgende gode og brugbare Redskaber:

en Tolv- eller Timandsfarer med 4 Hvalvaaben og 3 Sóknakroge, en Ottemunds- 
farer med 3 Hvalvaaben og 2 Sóknakroge og

en Seks- eller Firemandsfarer med 2 Hvalvaaben og en Soknakrog.
Desuden skal enhver Baad være forsynet med behorige Liner eller Reb samt 

en Snore med fasle Sten saavel om med en Del lose Slcne, hvilke sidsle de Baade, 
der kommer langvejs fra, dog ikke behover at indlage, forend de ere komne i 
Nærheden af Grinden. Det paatigger Baaden;; Ejer ut sorge for, at de nævnte 
Redskaber til enhver Tid haves paa rede Haand i brugbar Stand, hvorimod dens 
Fonmand er ansvarlig for, at dc mediages i Crind. Forsommelse heraf anses med 
Boder fra 2 líl 10 Kr., og bar Ejeren derhos saavel i delle Tilfælde som. naar 
Sysselmanden ellers opdager, al nogci af de befalede Redskaber mangler, eller 
at delle eller Baaden ikke er i forsvarlig Sland, inden en passende Frist, som Sys
selmanden bestemmer, al afhjælpe de befundne Mangler eller for hver Dag, ban 
sidder det ham givne Tilhold overhorig, at erlægge en Bode af 33 lil 65 Øre.

8 Saavel Sysselmanden som Grindeíformændeue biir, naar de begiver sig i Grind, 
medfore et lidet Flag. fas-lgjorl paa en kort Slang, der sættes agler i den Baad, 
hvorpaa de er. Tilsidesættes denne Bestemmel-e, anses den paagældende med en 
Biide af 65 Øre.

3. KAP. Om Grindens Drivning og Dræbning
9 De i de forskellige Hvalvaage ansatte Grindeformænd bor i Forening med 

Mnndskabel paa Findingsbaaden, naar en saadan er til Stede, men i modsat Fald 
ene raade for, i hvilken Retning Grinden skal drives, og hvorledes Drivningen skal 
ske. í denne Henseende biir de fornemmelig tage Hensyn til den Retning, hvori 
Grinden gaar, hvis denne af sig selv skulde styre imod en eller anden bekendt 
god Hvalvaug. Men er delle ikke Tilfældel, da biir Drivningen efter Beskaffen
heden af Vinden, Strommen og andre Omstændigheder, og nær hvis Grinden er 
meget vild og uregerlig, ske lil den nærmeste Hvalvaag. Dog bliver altid, hvor 
det lader sig gore, en bekendt god Hvalvaag al foretrække for en mindre god, 
om denne endog er nærmere. Alle de ovrige Baade er derimod pligtige uvægerlig 
og uden mindste Afvigelse at drive Grinden efler den af fornævnte Personer tagne 
Bestemmelse. I Overtrædelseslilfælde bliver den skyldige at anse med Boder, efler 
Omstændighederne fra 2 lil 20 Kr. Enhver, hvis Pligt del er at have Tilsyn med 
Grindefangsten, biir, saasnart han er ankommen til Grinden, vuage over, at de 
i denne Paragraf foreskrevne almindelige Bcslemmelser angaaende Grindens Driv-
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ning nojaglig fiilges nf enhver Band især. Skulde Grindeformændene elier Mund
skabet pnn Fíndingsbnaden nf Egennytte eller nndre utilladelige Aarsager vælge 
en bevislig fejlagtig Drivningsmaade, boder enhver, som heri gor aig skyldig, 
fra 10 til 60 Kr.

101) De Hvnlvaage, hvortil Grinden nhid, naar saadant er muligt, bor drives, 
er: Midvaag paa Vaagíi; VesLmanhavn, Leynum og Thorshavn paa Stromo; Sun
det mellem Stromo og Østero samt Fugleíjord paa Østero; Klaksvig og Vedvig 
paa Norderocrne; Sand og Husevig paa Sando; Vaag, Trangisvaag, Famíen og 
Kvalbo paa Sudero.

Herfra bor kun gores I ndtagelse, naar man ved at drive Grinden til en uf 
disse Pladser skulde udsætte sig for ut tabe den.

11 Saasrinrt Grinden er kommet til Hvalvaagen, har Sysselmanden i Forening 
med de i samme beskikkede Grindeforrnænd alene al anordne det videre fornodne 
med Hensyn til Tiden og Sledet da Angrebet bor begynde, hvorledes detle skal 
ske, og hvorledes der i del hele med Dræbningen sko! forholdes. Naar nogen ikke 
retter sig efler de saaledes lagne Bestemmelser i denne Henseende, bli
ver den skyldige at anse med en Bode fra 2 tíl 20 Kr. Skulde derimod Grínde- 
formændenc uf Egennytte eller andre utilladelige Aarsager vælge en bevislig fejl
agtig Dræbningsmaade, boder enhver af dem, der heri giir 9ig skyldig, fra 10 
lil 60 Kr., og er det Sysselmanden, der saaledes forser sig, bbr han, forsaavidt 
Bestemmelsen Í Lov af 29de December 1857 § 3 in fine ikke maalte komme lil 
Anvendelse, være lige Bode underkastet.

12 Dersom del eifter flere frugteslose Forsog ikke skulde være muligt at bringe 
en Grind til al gore Landgang i den Hvaivaag, hvortil den er drevet, er det dog 
ingen tilladt ul gore Brug af Harpuner, forend Sysselmanden i Forening med 
fire Grindeforrnænd, hvoraf i det mindste lo ikke bor i bemeldte Hvaivaag, har 
erklæret, al Hvalfangslen hverken pan del eller nogel andet Sled efter Rimelig
hed vil lykkes. Den, som for tidlig bruger Harpunen, biider fra 10 til 10 Kr
og mister desuden sin Fangst, der sætges lil Fordel for Færo Amts iikonomiske 
Fond.-)

Brug aí eksploderende eller giflige Stoffer ved Dræhning af Grind er forbudt. 
Overlrædelse heraf straffes med Boder fra 10 til 10 Kr.

4. KAP. Om Vagthold, Grindens Belægning og Vurdering.
13 Saasnart Grinden er dræbl, overtager Sysselmanden Opsynet over det hele. 

Han udsætler derfor slraks det fornodne Vagthold, hvortil han bestemmer saa 
mange Baade og Folk, som efter Grindens Slorrelse og Hvalvnagens Beskaffen
hed samt andre Omstændigheder behoves, og giver disse den fornodne Anvis
ning. hvorefter de har at rette sig.

Dernæst lader Sysselmanden alle de ovrige Baade drage i Land, og de Baade3 
som ankommer sildigere, henvises af Voglen til de Steder, hvor de kan ianddra-
JICS,

14 Ligesom ingen maa undslaa >ig for uL efterkomme, hvad Sysselmanden i 
Henseende li! de lær ommeldle eller andre Punkter anordner, saaledes er alle plig
tige at vise Vagten behorig Lydighed. Den, som vægrer sig ved at efterkomme 
saadant eller giir sig skyldig i simpel Ulydighed mod Vagten, straffes efler For
seelsens Slorrelse og andre Omstændigheder med Biider fra 1 Kr, til 10 Kr, Skulde 
Vaglen gore sig skyldig i Efterladenhed med Hensyn ti! den i Henhold ti! § 13 
givne Anvisning eiler i andre jVíaader forse sig, straffes den skyldige ligeledes 
efler Omstændighederne med en Biide fra 2 lil 20 Kr.

15 NaaT Vuglen er ordnet og Baadcne dragel i Land, giver Sysselmanden Ordre 
til, al alle H\alerne skat bringes saa htijl op paa Strandbredden som muligt.

i)  Sinft ændret ved Bek. Nr. H8 af 21). Nuv. 1 9 « .
-) Nu Landskassen.
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hvilkel overall, hvor Sledels Beskaffenhed tillader del, bor ske Haaledes, at Hva
lerne lægges ved Siden af hinanden Dg i det mindste med Hovedel udenfor Van
det, endog naar dette staar liojesl. Delle Arbejde er alle Tilstedeværende pligtige 
al udfore med muligsle Hurtighed og Orden, Skulde nogle Hvaler ligge saa langl 
»de i Vandet, at Baade bliver nodvendige for al faa dem landdragne, da bor 
Vaglbaade dertil bruges og efter Omstændighederne desuden flere beordres tíl 
ut hjælpe, hvilke dog, suasnarl Arbejdel er endt, igen bor drages paa Land.

16 Naar alle Hvalerne er bragte saa hojt op paa Land, som Omstændighederne 
tillader, opskæres de, for at Kcidet saa vidt muligt kan holdes friskt. To af Grinde- 
formændene bíir have Tilsyn med. al delle sker med Hurtighed og Orden.

17 Sysselmanden udnævner imidlertid af de tilstedeværende tvende eller i for
nodent Fald flere bekendte, upartiske, redelige og forstandige Mænd tiil at vurdere 
Grinden, hvilket fremdeles, ligesom det hidtil har fundet Sted, sker efler Maal, 
sualedes al en Hval, hvis Længde fra Øjel til Gatboret er 5 Alen, ansættes til 
cn Gylden og de ovrige i Forhold dertil, dog saaledes al Vurderingsmænderse til
lige lager tílborligl Hensyn til Hvalernes Fedme og ovrige Beskaffenhed.

18 Vurderingen, som snarest muligl skal iværksælles, bor begynde íra den ene 
Ende af Hvalvaagen og uafbrudt fortsættea lil den anden Ende. Derved skol Sys
selmanden lilligemed de ivende Grindeformænd, som ikke er beskæftigede ved 
Landdragningen m, v., være overværende. Vurderingsmændene indskærer i en
hver Hval, hvormegel den vurderes til, og forsyner den desuden med Lobenum- 
mer, hvilkel optegnes af Sysselmanden i den Orden, hvori det dikleres ham af 
Vurderingsmændene, Naar Vurderingen af Grinden er endt, og Vurderingen af 
Skaden cr «ket, bortsælger Sysselmanden eller e» af ham antagen Person straks

forsaavidt det ikke hindres at Natmorke — det, der udlægges som Skndehval. 
Dækkes ikke Skaden, kan hun udlægge mere.

S, KAP. Om Griiutefis Beregning og Deling.
19 Nuar VurdcringsforrelJtingen er endt, forelager Sysselmunden uden Ophold 

den fornodne Beregning, hvorefter Delingen af Grinden skal ske, og har han her
ved al forholde sig saaledes:

Naar hele Vurderingsbelobel er optall, bliver i samme fiirsl ol fradrage:
a)  ....... udgaael.
b) Firulingshval. Denne lilfalder den Baad, som enten fra Land kommer forst lil 
Grinden eller Jorst har fundet Grinden u Soen og forfulgt samme, indtil man paa 
Landet har faaet Underretning derom, Naar en Crindeflok forsi ses fra Land, og 
der derfra gives Tegn til en Baad paa Soen, ag denne forst kommer til Grinden, da 
deles Findingfsbvalen i to lige Dele mellem denne Baad og den eller dem, der hur 
givet Tegnet, Paa samme Maade forholdes der, medmindre Forholdet er ordnet 
ved Grandestævnevedlægt efter Beglerne i § 2, jfr, § 11, i Lov for Færoerne Nr, 
170 aí 18, Maj 1937 om Grandestævne m. m., naar Bud om en Grindeflok gores 
fra en Bygd lil en anden, og Baad fra den sidste fiírst kommer til Grinden. Op
dager flere Baade paa een Gang en Grindeflok. da deles Findingshvulen lige imel
lem dem, Fiindingshvalen udvælges af hele Fangslen af dem, som cr berettigede 
til samme, og Hovedet lilfalder efler gammel Skik den, som iforst har set eller 
bort Grinden.
e) Madhval, hvis Størrelse bestemmes af Sysselmanden i Forhold til Fangsten og 
den tilstedeværende Folkemængde. Den udlægges snarest muligl, efter at Drabet 
er endt. Bestemmelserne for dennes Fordeling m. m. kan faslsælles ved Grande- 
stævncvedlægl efter Beglerne i § 2, jfr. § 1 I, >i Lov for Færiierne Nr. 170 af 18. 
Maj 1937 omGrandesiævne m, m. -
d)   udgået.
e)   udgaael.
f) Skadehval, del er: Erstatning ifor Mandsskade, der ikke er af en saadan Art, 
ul det lidle Tab erstattes efter Ulykkesíorsikringsloven, og Beskadigelse af Baade
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og Redskaber i Anledning af Grindefangsten. Denne bcslemmes af to dertil af 
Sysselmanden udnævnte Vurderingsmænd, blandt hvilke aJtid bar være en Í Baade- 
bygntng kyndig Mand, naar en eller flere Baade ved Fangsten er blevet beskadigede 
eller aldeles odelagte. Skaden ansættes stedse li) en bestemt Pengeværdi og ud
betales Vedkommende af Færo Amls okonomiske Fond.1) Der skal ved hver Fangst 
forlods udlægges saa megen Hval, at dens Værdi slemmer med det Belob, hvortil 
Skaden er ansat, og bliver det saaledes udlagte derefter at forauktionere af Sys
selmanden og Belobet at indbetale ,i den okonomiske Fond. For bortkomne eller 
hell beskadigede Hvalvaaben udleveres der de paagældende Skadelidte, i Stedet 
for Skadeserstatning i Penge, JHvalvaaben af Staal, som Sysselmanden besorger 
anskaffede og udleverede for den i hvert enkelt Tilfælde udlagte Skudchval. Der 
tilstuas dem, der vurderer Skaden, cn af Sysselmanden i hvert enkelt Tilfælde 
i Forhold lil Arbejdets Orrsfang og del dermed forbundne Ansvar besleml Beta
ling.-’)
g) jor Vuglhold lil hver Mand og Band, som dertil bruges, Skind om Dagen og
1 Skind om Nailen.3)
h) lil Vurderíngsmændene i Forening, hvad enten de er to eller flere, 2 Skind for 
hvert Hundrede Hvaler, som de har vurderet.
i) lil Sysselmanden for Delingen og Beregningen ta, v. 1 pCt. og til enh\er af de 1 
Grindeformænd */» pCl.;l)

Ved hver i Kvannesund indlrædende Grindefangst udlægges forlods indlil videre
10 pCt. af hele Fangsten, der sælges ved offentlig Auklion til Dækaing ai Udgif
terne ved Anlæg af en Stendæmning pau Sandoyri til Forbedring uf Hvalvaagen.4)

20 Det, som, efter at disse Poster er fradraget hele Belobet, bliver tilbage, 
kommer som Pnrtehval til almindelig Deling. Naar der ikke bliver mindst Vi Skind 
Hvat li) h\er Buad'parl, jfr. § 23, tilfalder Halvdelen Fangstmændene. Den an
den Halvdel bortsælges ved ■offentlig Auktion lil Fordel ,for en i okonomisk Tonds 
Regnskab etableret Konto for Skudehval.

Sysselmanden opfordrer Fangslmændene til at melde sig lil Crindøformændene 
inden en af ham fastsat kort Frist, og Stridigheder om, hvem der skal anses som 
Fangsimænd. afgores af Sysselmanden efter Forhandling med Grindeformændene. 
Sysselmanden er bemyndigeL lil al udpege en eller ílere af dis^e lil at modlage del, 
der udlægges lil Fangstmændene, og forelage den videre Fordeling, Den Del af 
Fangsten, som tillægges Fangstmændene, fordeles saaledes, at der tillægges de an
vendte Fnngstl’aade 1 Andel til hver Firemandjfarer, 2 Andele til en Seksmandsfa- 
rer, 3 Andele til en Oltemandsfarer og '1 Andele lil en Timandsfarer, medens hver 
Fangstmand faar en Andel,

21 udgaael.
22 Parlehvalen fordeles efler de i del folgende opstillede Regler imellem Be

boerne af del vedkommende Gríndedistrikl og de Mænd uderifor samme, der er 
ankomne ti! Grinden, iforend Vurderingen er endt.

25 Tit enhver af de forskellige Hvatvaage skat for -Fremtiden hore folgende Dl- 
strikter, der alle faar fulde Parter:

I. Norderoernes Syssel:
n. Til Kvannesund og Vedvig: Norderoernes Syssel og Østsiden af Øslerii (Ate 

vig lil Gjov).
L. Tii Ktaksvig:

Norderoernes Syssel og Østsiden af Øslerb (Avevig til Gjov) og Vestsiden 
af Øslerii, der dog kun faar halve Parter.

Nu Landskassen.
3) Som æ ndret ved Bek. Nr, 13 of ft. M aj 1953,
s) Som æ ndret s ed Bek. Nr. 13 of 8. M aj 1953,
4) Som ændret ved Bek. Nr, 46 af 30. Okl. 1941.
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II. Østerb Syssel:
a. Gble, Fuglefjord og Fundingsbotn:

Østero og Norderoernes Sysler.
b. Til Sundet mellem SLramb og Øíterb 

Stromo og Østerb Sysler.
III. Stromo Syssel:1)

a. Til Thorshavn:
Slromo Syssel og Vestsiden aí Østero =amt Strækningen Østna;' Mjóancs 
paa Østero og Vága sysla l/j partar,

b. Til Kvalvig:
Ligesom Sundet, (jfr. ovenfor),

c. Til Vestmanhavn og Saxen:
Slromo og Vaagb Sysler saml Vestsiden af Øsierii fra Østnæs til Ejde, der 
dog kun faar halve Parter.

IV. Vaagb Syssel:
Til Midvaag:
Vaagb Syssel og Vestsiden aí Stromo, Hesto og Kolter samt Øst-iden af 
Slromo og Nolso, der dop kun fnar halve Parler.

V. Sando Syssel:
Til alle Hvalvaage:
Sando Syssel.

VI. Suderb Syssel.
Til alle Hvalvaage:
Sudero Syssel.

Hvor der ovenfor er fnslsnl halve Parter, borlfalder disse, naar Grinden er saa 
lille, al der kun kan blive i/n Skind pr. Baad. naar disse halve Parter borlfalder.

Forovrigt er del den almindelige Regel, at dc udenfor Distriktet boende Mænd 
over 15 Aar. der ankommer til Hvalvaagen, inden Vaglhold er sal. erholder bele 
Parler, og de, der ankommer efter denne Tid. men inden Vurderingen er endt. 
halve Parter, samt at Delingen lil en'lner Bygd og til Thorshavn sker efler Folke
tal, 25 Personer regnede Lil hver Baadspart. Naar der ved Beregningen udkom
mer Brokdele af Skind til en Bygd eller et Nr., udlægges saadanne Brokdele som 
Regel ikke, men afrundes som Regel saaledes, at halve Skind eller derover regnes 
til hele Skind, og hvad der er under halve Skind bortfalder, medmindre Bygden 
ikke lager til en hel Buad.

24 Skulde nogen Grindeíangst falde paa andre end de nævnte Sleder, da bli
ver den at fordele som fólger:

I. i Norderoernes Syssel:
a) overalt Østen for Mulen (ira Skoratange ved Nordóre lil Mulen) ligesom 

i Kvannesund og Vedvig,
b) overall Vesten for Mulen (fra Skoratange ved Nordore til Mulen) ligesom

i Klaksvig.
II. i Østerb Syssel:

a) overalt pan Østsiden af Østerb (fra Øslnæs lil Kodl) ligesom i Gote og 
Fundingsboln.

b) overall paa Vestsiden af Østerb (fra Østnæs lil Kodl) ligesom i Sundet.
III. i Slromo Syssel:

a) overalt paa Østsiden nf Stromo:
1, fra Kirkebonæs til Hv.idenæs saml JSolso ligesom i Thorshavn.

2. fra Hvidenæs til Skai ligesom i Sundet.

*) Som ipndrct ved Flok. Nr. a í 28, Nov, 1914 og Bek, Nr. l í  hí H, Maj 1953,
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b) overalt pua Vestsiden af Stromo (fra Iíirkebonæs lil Skai), Hestó og Kol- 
ter ligesom i Veslmanhavn.

IV. i Vuago Syssel:
overall ligesom i Midvaag.

V. i Sando Syssel:
overalt ligesom paa Sand.

VI. i Sudero Syssel:
overalt ligesom i Vaag, Trangisvaag, Famicn og Kvalbo.

25 For deslo hurtigere at kunne beregne, hvormeget der efler de ovenaníorte 
Bestemmelser tilkommer enhver, bor Sysselmanden stedse have del nodvendige An
tal Blankeller, indrettede efter de Skemaer, som af Amlmanden bliver hum ul med
dele, pau rede Haand for at kunne lage dem med sig, naar ban begiver sig lil nogen 
Crindefungst.

26 Sausnarl Sysselmanden hur fuldfort Beregningen og Delingen, bekendlgiir 
han for den tilstedeværende Forsamling, hvor munge Hvaler der er dræbt, hvor 
meget de er vurderede til, hvor stor hver Baudsparl derefter bliver, og i hvilken Hval 
samme er udlugt.

27 Delingen bor íoretuges med den slorst mulige H urlighed, og derfor skal der
med stedse begyndes pua saa mange Sleder, som det kan ske, uden at derved for- 
uarsages Forvirring eller Uorden.

28 De Hvaler, sotm opflyder eller opfiskes i Hvalvaagen, efler a! Sysselmanden 
har begyndl sin Beregning, men dog fiirend Delingen er endt, bliver al fordele til
lige med del, som, naar enhver har faaet sin Par!, mautte blive tilovers af Parte- 
hvalen, mellem de Baade, som maalle være ankommet, efter at Sysselmanden har 
begyndl Beregningen. Men deL Overskud, som endnu derefier kunde haves, bort
sælges uf Sysselmanden til den liiijslbydende, og Indtægten tilfalder Færo Amls 
okonomiske Fond,*)

Pua samme Muade forholdes der med de Hvaler, som i de to fór-le Dage efler 
Dræbningen opflyder eller opfiskes i selve Hvalvaagen. dog efter I radrag af en 
Trediedel til Finderen.

29 De Hvaler, som efler den i Slutningen af forrige Parugruif ommeldle Tid 
anlræffes, lilfalder derimod udell Finderen.

30 Enhver er pligtig lil at lade den ham tilfoldende Andel afhente inden 6 Ti
mer efler al Delingen er endt, medmindre han underretter Sysselmanden om, ut 
han er forhindrei i at afhenle Andelen til den foreskrevne Tid. i hvilkel Tilfælde 
Sysselmanden kan tilslaa en yderligere Udsælttelse paa 6 Timer.

Afhentes Hvalpurlerrie ikke inden den foreskrevne Tid, bortsælges de til den 
h o j s l b y d e n d e ,  og Indlægten tilfalder den okonomiske Fond, medmindre den ude
blevne godtgor, at lian ved i vejr eller af anden unlagelig Grund har værel for
hindret i at iade sin Part afhente betimelig.

Sysselmanden bor paase, at Indvoldene og andet Affald af de udleverede Hva
ler paa billigste Maade bortskuífes inden 3 Gange 21 Timer, efter al Delingen er 
endt. Han skal derfor være bemyndiget til al aíslulle Overenskomst med Beboerne 
ved Hvulvuagen angaaende Betalingen for delle Arbejde. De dermed forbundne Ud
gifter udredes af den okonomiske Fond.

17. Juni -  Midi. Be-t. (Nr. 13) om visse PROCESSI'EDLE OC ADMINISTRA
TIVE FORHOLD.

9 De Overværgeraadel ved Lov af 12. juni 1922. jfr, Lovbckendljzorelse Nr. 
139 af 31. Marls 1926 tiliagle Befojelser, der efler Ikruifltrædelsen i del ovrige 
Rige af Lov Nr. 181 uf 20. Maj 1933 om offentlig Forsorg har værel udiivel af 
Landsnævnel for Biirneforsorg, udiives indlil videre af el særlipl Nævn, beslaa

2) Nu Landskapen,
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ende af cn af Amlmanden over Færoerne udpegel Person som Formand og iovrigt 
af Medlemmerne af Færoernes Laglinps Landsnævn.

ID De Ret<\irkninger, der i Lov Nr. 123 af 15. Aprii 1930 om Aktieselskaber op 
Lov Nr. 155 of 2, Maj 1934 om Skadesforsikringsvirksomhed m. v. er knyttet til 
el Selskabs Anmeldelse til eller Optagelse i det i Kobcnhavn forle Aktieselskabs- 
Register, knyttes indtil videre til Seíkabels Anmeldelse lil eller Optagelse i den 
nf Landfogeden (Politimesteren) paa Færoerne i Henhold lil § 6 i Bekendtgorelse 
INr. 302 af 14. November 1930 forle Proloko], saaledes al de Overregistralor i Lo
ven paalagle Forretninger indtil videre udfores aí Landfoíieden (Politimesteren). 
Ðe Afgifter og Gebyrer, der efler Loven tilkommer Statskassen, indbetales til 
Færoernes Oppeborselskonlor.

11 Skibsregisteret i Thorshavn træder indtil videre i enhver Henseende i Stedet 
for Skibsregisterel i Kobenhavn. Afgifter og Gebyrer ved rorende Skibsregistrering 
indbetales til Færoernes Oppeborselskonlor,

De i Lovbekendlgðrelse Nr. 103 af t. Maj 1927 omhandlede Retssager anlægges 
indtil videre ved Færoernes Soret.

De Befojelser, der i LovbekendtgoreLc Nr. 177 af 15. April 1930 om Tilsyn 
med Skibe er tillagt Overskibsinspektiiren, Ministeriel, Overskibssynet og Hojesteret, 
lidoves indtil videre af Landfogeden (Politimesteren), Amlet og Færoernes Sóret. 
saaledes al Sorelten udover saavel OverskibssyneLs som Hojeslerels Refójelser.

121) iDe i Lovbekendlgorel?er Nr. 254 og 255 af 25. Juli 1938 saml i An
ordning Nr. 59 af 21. Februar 1930 bestemte Tilsyn med Banker og Sparekuaser 
samt Sygekasser uden es indtil videre af en eller flere af Amlel dertil udpegede 
Personer.

Udgifterne ved Tilsynet afholdes af Statskassen. Til Dækning af Udgifterne op
kræver Færoernes Oppeborsekkonlor de í fornævnte Lovbekendlgorelser fastsatle 
Afgiíler.

17. Juni Midi. Best. (Nr. 14) om FORSIKRINGSVIRKSOMHED.
1 Der oprelles pr. 1. Juli 19*10 el gensidigt Forsikringsíorbund for Færoerne med 

det Formaal, snala:nge de nuværende af Krigsforholdene folgende unormale Til
stande vedvarer, at samle mest muligt af Forsikringsvirksomheden paa Færoerne 
bortset fra Livsforsikring. Forbundel Navn er »Tryggingarsambandið Foroyar« 
(I'orsikringaforbundel Foroyar, gen^idigi Forsikringsíorbund)-)

2 Folgende for Tiden paa Færoerne virkende gensidige Forsikringsselskaber ind- 
gaar som Underafdelinger i det i § 1 nævnte Forbund;

1. Krigsforsikringen for Fiskefartojer paa Færoerne.
2. Færoernes Gensidige Brandforsikring (Foroya Brunatrygging), og Den Gen

sidige Brandforsikring for Skolebygninger paa Færoerne, som en fælles Un* 
derafdeling.

3. Færoernes Ulykkesforsikring (Foroya Vanlukkulrygging),
Andre beslaaende Selskaber end de fornn nævnle og bestaaende Agenturer for 

Selskaber kan med nedennævnte Begrænsning bevare deres hidtidige Forsikrings- 
portefolje, men ikke nytegne Forsikringer efter 1. Januar 19-13.

De beslaaende gensidige Selskaber kan efter Hovedbestyrelsens nærmere Be 
stemmeiser oplages som Afdelinger i Forsikringsforbundel paa de i hvert enkelt 
Tilfælde fastsatte Vilkaar. Bestaaende ikke*gensidige Selskaber og bestaaende Agen 
turer kan efter Hovedbestyrelsens Bestemmelse tilsluttes Forsikringsforbundel paa 
de i hvert enkelt Tilfælde fast-atle Vilkaar.

Der oprettes straks indenfor Forbundet en Underafdeling for So- og Transport
forsikring, hvilken Afdeling faar Eneret til at tegne al Só- og Transportforsikring.

l)  Ved Bestemmelser Nt. 12 af 31. August 19-15 er Keglerne om midlertidigt Tilsyn med
Banker og Spareknssi-r ophævet. Det nævnte Tilsyn med Sygekasser er liorlfflldcl.

3) Jfr. Justm. Skr. 19, Apr, 1952,
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der ligger over den Sum, som efler de hidtil gældende Regler har kunnet dækkes
i Færoernes Gensidige Forsikringsforening for Skibe eller Sudero Censidige Fiskeri
forsikring.

Selskaber eller Agenturer, der tegner Forsikringer i Strid med de i denne Pa
ragraf indeholdte Regler, straffes med Bode, der tilfalder Amtsfonden.1)

3 De af Forbundet overtagne Risici genforsikres Í fornodent Omfang, Genfor
sikring, som ikke kan dækkes paa Færoerne, skal soges dækket i britiske Selskaber.

4 Del i §§ 1—2 nævnle gensidige Forsikringsforbund er Ira I. Juli 1940 (jfr 
dog Bestemmelsen i § 2, 1. Slk.) enebereltiget til at tegne andre nye Forsikringer af 
færosk Ejendom eller Interesse end Livsforsikringer og D pre tle r  i fornodent Om
fang særlige Underafdelinger for saadanne Arter af Forsikringer, som ikke om
fattes af en af de 1 §■ 2 nævnte Underafdelinger. Al Forsikringsvirksomhed skal 
udiives paa Grundlag af Gensidighed mellem de enkelte Forsikringstagere.

Uanset ForbundeLs Enerel kan Bestyrelsen tillade, «t enkelte Arter af Forsik
ring eller enkelte særlige Forsikringer fortsat tegnes udenfor Forbundet.

5 For Forbundets Virksomhed gælder Bestemmelserne i Lov Nr. 155 of 2. Maj 
1934 om Skadesforsikringsvirksomhed m. v. med de Ændringer, der folger af de 
for de enkelte Underafdelinger gældende særlige Bestemmelser.

De nærmere Regler for Forsikringsforbundets og Underafdelingernes Virksom
hed og Organisation faslsælíes icd Vedtægter, der vedtages af Lagtinget og stad
fæstes af Amtmanden.2)

For ForbundeLs Virksomhed gælder endvidere Bestemmelserne i Lov Nr. 129 
cf 15. April 1930 om Forsikringsaftaler, undtagen forsaavidt angaar Selskabets 
Genforsikringsvirksomhed og t \ ungen Medlemsskab samt Krigsforsikring.

6 Forsikringsforbundets Virksomhed ledes aí et Repræsentantskab og en Be
styrelse.

Repræsentantskabet beslaar af et af liver Underafdeling valgt Medlem.
Bestyrelsen beslaar af 5 Personer, der \ælge» henholdsvis en af Repraaenlanl- 

skabet, 2 af Lagtingel og 2 af Amtmanden.;!)
Del offenllige Tilsyn med Forbundel fores af to henholdsvis uf Amtmanden og 

af Laglingel dertil udpegede Personer. Udgifterne ved Tilsynet afholdes af For
bundet.

7 Der kau ved Lov paalægges Forbundet en Amtskommunen tilfaldende Afgift 
for den Forbundet meddelte Eneret.

5. Juli Bek. (Nr. 17) om UdforeLe af LÆRERGERNING VED VIKAR.
1 Dersom en Lærer grundet paa Sygdom eller anden ham utilregnelig Aursajs, 

for Lærerinders Vedkommende tillige grundet paa Svangerskab, nodsages til at 
lade sin Skolegerning udfore of Vikar. skal Meddelelse herom — i Sygdomstilfælde 
bilagt med behorig Lægeaitest slraks indsendes gennem Skolekommissionen 
og Forslanderskabel lil Skoledirektionen. Der gores samtidig Indstilling om, hvem 
der skal vikariere og om Vikarens Vederlag.

Saa\el Vikaren som dennes Vederlag skal godkendes af Skoledirektionen.
2 Udgiíterne til Vikar efter foranstaaende Bestemmelse afholdes af del offenl 

lige. saaledes at Amtsfonden og for de i Thorshavn ansatte Læreres vedkommende 
tillige Thorshavn Kommune bidrager ti! Udgifterne med en til Amtsfondens og 
Kommunens Ande! nf Grundlønnen for den paagældende Stilling svarende Andel, 
mens Re>ten afholdes af Statskassen,

3 Har en Latrer været sygemeldt i :l4 Aar. nedsættes hans Lonning med Tillæg fra

')  Jír. midl. Best. Nr. 57 af 21. Dcc, 1912, Jfr. ogsaa midl. Hest. Nr, 39 af 23. l)er. 1943 
ag Nr. 54 af 11, Dec. 19-14,

s ) Jfr, Vedtægter nf 22, Nnv, 1940.
Som ændrcl \cd  midl, Best, Nr. 53 uf 11. Det. 1914.
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delle Tidspunkt til J|j, saalede.' al ]/:h “f Limningen anvendes som Bidrag lil Ud- 
giílerne til Vikaren.

Har den paagældende tidligere været sygemeldt i længere Perioder, der har 
strakt sig over ialt 1 Aar, indtræder den i Slk. 1 omhandlede Begrænsning i Ret
ten til fri Vikar allerede efter en Maaneds Sygemelding, íorsaavidt der ikke siden 
sidste langvarige Sypemelding er forlbhet en sammenhængende Periode af 3 Aar, 
i hvilken den paagældende ikke har haft over 30 Sygedage ialt.

Har en Lærer gennem en Aarrække jævnlig forsomt i kortere Perioder enkelle 
Dage medregnet, kon Skoledirektionen beslemme, at de ved den paagældende Læ
rers Sygelighed fremtidig forvoldte Vikarudgifter skal betales med !/«, af Lære 
ren selv, saaledes at kun '-fa afholdes af det offentlige.

4 Saafremt den af en Lærer fremlagte Lægeattest giver Haab om Helbredelse, og 
Læreren er i Sland til i væsentlig Grad at deltage i Undervisningen, kan Skole
direktionen tillade, at den paagældende Lærer til Hjælp til Undervisningen anta
ger en af ham tonnet Hjælpelærer. Hjælpelæreren og dennes Honorar skal godken
des af Skoledirektionen.

Skoledirektionen kan. hvis det skonnes formaaistjenligt, bestemme, at der af det 
offentlige skal ydes Tilskud til Hjælpelærerens Lonning efter de foranslaaende 
Hegler.

5 Ønsker en Lærer i andre Tilfælde al lade sin Skolegerning udfore af Vikar for 
kortere eller længere Tid. skal Andragende herom i Forvejen indgives til Skole
direktionen gennem Skolekommissionen og Forslanderskabet med Oplysning om 
Grunden til den onskede Fritagelse samt med Forslag til en Vikarordning,

Udgifterne til Vikar afholde? i disse Tilfælde af den paagældende Lærer selv.

12. Aug. — Bek. (Nr. 21) om DEPONERING.
Det bekendlgores herved, at Amtet under Dags Dato i Medfor af § C i Lov Nr.

29 af 16. Februar 1932 om Skyldneres Ret til at frigore sig ved Deponering har 
godkendt Færoernes Oppeborselskontor i Thorshavn som lovligt Forvaringssted 
i Henhold til nævnle Lov.

1. Okt. — Midi. Best. (Nr. 31) om KONTROLLERET FAMILIEPLEJE til visse 
Personer paa Færoerne.

f Medfor af § 2 i (Lov Nr, 122 af 15. Marts 1939 fastsættes horved i Overens
stemmelse med Vedtagelse af Færoernes Lagting folgende:

1 1 kontrolleret Familiepleje efler nedenstaaende Regler kan anbringes saadanne 
sindssyge, aandssvage, Epileklikere, vanfore, lemlæstede, talelidende, blinde og dfiv- 
stumme, der har dansk Indfodsrel og er forsorgelsesberelLiget paa Færoerne.

Lige med en indfodt anses i denne Henseende en frasepareret eller fraskilt Hu 
slru eller Enke, der ikke selv har Indfodsrel. men som er eller ^enest har været 
i Ægteskab med en Mand med dansk Indfodsrel.

2 Begæring indgives af Andrageren (dennes Værge) lil Kommunalbestyrelsen 
paa Blanketter, hvortil der fastsættes Formularer af Ulykkcsforsikring.vRaadel paa 
Færoerne.

Begæringen skal indeholde de lil Bediinimelsp af Andragerens Forbold og Syg
dom fornodne Oplysninger. Begæringen skal være ledsagel af fornodne Legitima- 
lionspapirer og 'Bevisligheder, og t'en skol være forsynet med en af Andrageren 
fdennes Værge) paa Tro og Love underskreven Erklæring om, al dens Indhold er 
overensstemmende med Sundheden. Er han og Værgen ude af Stand til at udstede 
en skriítlig Erklæring, skal Rigtigheden af de i Begæringen indeholdte Oplysnin
ger være atlesteret af lo med vedkommende Forhold noje kendte Personer. hvis 
Troværdighed om fomiident bevidnes af Øvrigheden.

Det paahviler den, der fremsender Begæring, samtidig med Begæringens Ind
givelse al fremskaffe en Lægeerklæring, der affattes og indsendes efter l lykkesfor-
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sikrings-Raadets nærmere Bestemmelse, dog sualedes at den paagældende Læge 
i Erklæringen aígiver Indstilling om, hvor den paagældende hor anbringes i Pleje.

Sporgsmaalet om, hvorvidl den paagældende bor anbringes i kontrolleret Familie
pleje, kan endvidere rejses aí vedkommende Kommunalbestyrelse eller af Amlman- 
den.

3 Begæringen videresendes af Kommunalbestyrelsen til Sorenskriveren (Domine
ren) paa Færoerne, ledsagel aí en Erklæring fra Kommunalbestyrelsen om Andra
gerens okonomiske Forhold i del hele.

Sorenskriveren (iDommeren) afgiver Sagen lil Ulykkesforsikrings-Raadel lil Af- 
gorelse af Sporgsmaalet om, hvorvidt Andrageren hor anbringes i kontrollerel Fa
miliepleje, og i bekræftende Fald, i hvilkel Hjem vedkommende bor anbringes.

Om Raadels Afgorelse tilsendes der Ophold kommunen, vedkommende Læge og 
Amtmanden Meddelelse.

Raadels Afgorelse kan indbringes íor Amtmanden.
4 Raadel er beret ti gel til af vedkommende Sygekasse- eller Sygeforeningsbesty- 

relser, Kommunalbestyrelser, Arbejdsgivere, Arbejdere og andre vedkommende, 
herunder Kliniker, Sygehuse, behandlende Læger m. v., al begære at íaa meddell 
enhver Oplysning, der er af Betydning, herunder Hospitalsjournaler og hvad der der
lil horer eller Afskrifter af samme; endvidere er Raadet berelligel lil al forlange 
oplaget retsligt Forhor i Overensstemmelse med Retsplejelovens § 1018 og fua Ud
skrift deraf.

Andraperen er forpligtel til efter Raadels Bestemmelse at underkaste sig Læge- 
undersogelse, evenluell af Raadels Læger, samt om fornodent Indlæggelse lil Ob
servation, ligesoan vedkommende og hans Værge er forpligtede til efler Tilsigelse 
at give Mode i Randet for al afgive Forklaring. Eventuelle hermed forbundne nod
vendige Rejseudgifter betales af Raadel lige om de af Raadet begærede Læge
attester betales af delte.

5 Det paahviler Kredslægerne al fore Tilsyn med de Hjem, hvor der i Hen
hold til foranslaaende Regler maatle være anbragt Personer i kontrollerel Familie
pleje. Orn evenluelt forefundne Misligheder indsender Lægen Berelninc: lil Ulyk- 
kesforsikrings-Raadet, led cpet af indstilling om, hvorledes saadanne Misligheder 
kan afhjælpes, herunder om del skonnes nodvendigt at anbringe vedkommende i 
el andet Hjem.

Ulykkesforsikrings-Raadet kan meddele Hjemmet Paalæg og træffe Bestemmelse 
om, at vedkommende skal anbringes i cl andel Hjem. Om Aígcirelsen sendes Under
retning til Færo Amt.

S Til del Hjem, hvor Andrageren anbringes, udbetales ved Færo Amts Foran
staltning gennem Færoernes Oppebbr«ebkontor 180 Jír. aarlig foruden samme Til
læg, som t.il enlncr Tid er tillagt Alders- og Invaliderenlenydere. Belobel udbetales 
kvartalsvis forud af Færo Amts Repartiiion^fond.1)

Naar ganske særlige Omstændigheder tater derfor, kan der af Amtet tilstaas 
Hjemmet el Tillæg, der fastsættes for hojst el Aar ad Gangen.

Af samme Fond udrede? I dgifterne ved den i § 2 omhandlede Lægeerklæring.
Af di*se Udgifter refunderer Staten de % og vedkommende Sognekommune \4-
Statens TiLkud udredes kvartalsvis bagud efter behorig dokumenleret Opgorelse 

fra Amlsrepartitionsfonden. Paa Tilskude! kan der anvises Forskud efter Amtets 
nærmere Bestemmelse,

7 Foranslaaende Beslemmelser træder i Kraft den 1. Oktober 1910,

18. Okt, SK1PAN FYRI VEGMEiNTí\T við almennar vegir í Foroyum (sbr. 
vegareglugerð 19. des. 1910}.

1 Vegmaðurin verður *eltur av Fóroya vegaslyri og fræstí yvirmaáur 'hunsara

1) jf r .  LI Nr, 21 a í 7 Fclir. 1950.
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(sr loglings\erkfroðingurin. Vefimaðurin er skyldigur ut gera, sum henda skipanin 
sigur, og logtingsverkfróðingurm skipar fyri.

2 Vegmaðurin hevur vandaliga umsjón við teimum vegastrekkjum, sum hanri 
hevur i hondum. Hann ger allar tær umva:lingar, sum hann cr forur fyri sjdlvur.

Har sum umvælingin krevur arbeiðisfólk, annaðhvort tí arbelðið er nógv ella 
skal gerasl skjólt, stendur vegmaðurin fyri hesum arbeiðisliði og tekur lut í ar- 
beiðinum, umframt fórir hann lista yvir teimum einstoku arbeiðismonnum, tið 
(cirra og arbeiði.

3 Vegmaðurin kannar og \ isir ó tey sloð, haðan kommunan kann ogna sær hósk- 
andi vegatilfar og gevur Teiðheíning i wðferð, t. d. sálding av hesum tíifarí. Hann 
sigur umframt kommuni frá hvussu nógv, ið krevur til av ymsum vegatilfari í 
heilum og í scrligum forum, og an=ar hann eftir, at hetta er til taks frum við veg- 
inum, soleiðis sum hann skilar til.

4 Vegmaðurin er skyldigur at beina burlur av veginum kava og annað, sum 
kann vera ti! bágs, sum t. d. skriður og grót. og kann hann, liar sum laff er neyðugt 
fyri at halda samferðsluni uppi, krevja at kommunan veilir honum ta hjálp, ið 
torvar.

5 Tað er skylda vegmannsins sum skjótasl al faa vegi mur í góðan og emshállaðan 
slnnd og síðan halda leir í sama slandi.

Til tese skal vegmaðurin m. a.:

a) ferðast um vegirnar sum oftast — serliga aftuná liggjandi ringt vcður og lov
bil — og ansa eftir sloðum har, sum vegurin er veikur ella skalnður (hol og 
hjólfar) og bola um tey sum skjótasl,

h) rcinska veilir og dypa lær, um Ibrvur er a ti, soleiðis al lær veila burlur alt 
valn av regni og bráðnaðum kava.

c) vita eftir, um har eru tiplar rennur ella grót rapað niður i tær,
d) skera flag har, sum tað íorðar vatninum t al renna burlur,
c) eflirhyggja og \æla um flagjaðarar og grólveggir,
f) hava umsjón við brúgvum. undirbygningi og yvirbygnmgi, haruppi í eisini 

rekkverki,
g) reisa aflur niðurdotnar slubbar og í sluðtn fyri burturliknar seta aðrar, harlil 

kommunan veilir ta hjálp, sum torvar, og
h) uppafturreisa dotlnur kilometrasleinar, sornuleiðis sum liann skal boða komm- 

ununi frá, lá kilonietrusleinur vanla í.

6 Vegmaðurin forir gjólla dagbók yvir arbei’ði sinum og umsjómim við vegun* 
um. haruppi i  ein greiniligur límalisli.

I seinasia lagi ein mánað aflaná, at hann hevur tikið við slarvinum, fær hanri 
fogtings'ierkfroðinginum eina skrivliga fnáf?reiðing frá vegunum og slandi leirra 

og síðan gevur hann tvær reisur um árið, uevniligu 1. april og 1. oklober, 
eina slika frágreiðing. Hesum frágreiðingum fylgja:
Dagbókin,
greínilig uppgerð viðvíkjandi bríiki av tilfari (lass ella m;t),
uppskol li! lonandi hovuðsumvælingar (slíirri gról- og eyráskol),
uppskot til umbotingar. «iim t. d. al geru umskaríngusloð, gera uniaftur vegsneið-

ingar. fáa burtur all, sum er lil hindurs fyri sjónini og annað lílikl lil at \aksu
um ferðslutrygdina, 

uppskol lil at útvcga torvandi amboð.
7 Vegmaðurin greiðir annars loglingsverkfroðinginum, lá tað tvkir honum nejð* 

ligt. frá serslokum twnsloðum viðn'kjandi vegunum og víðhaldi teirra. Hann ger 
j?eg kunnigan við »\egareglu«erð fyri Foroyart og greiðir frá. um kommunan mis- 
rókir skyldu sina eftir henni, serstakliga til at fáa ti! vegar lilfar og arbeiðiskrafl.

8 Um \egirnir av *kriðum, loyhili ella á annan hátt verða óforir ella vandafullir 
ut ferðast eftir, =kal vejamaðurin beinan vegin sieingja (ey skaddu slrekkini og

18. Okt. 1940



1940 ia. Okl.

sum skjólast boða leimum írá, sum mest tiirva al nytu vegin. Hann boðar eisini 
polilinum, loglingsverkfroðinginum og komtnununi og krevur frá hesi síðslu lað 
íólk og tilfar, sum torvar til skjóta umboting av skaSanuin.

9 Vegmaðurin verður settur á lann liúlt, at báðir partar kunna siga upp við 3 
mánaða freist, soleiSis at starv hansara heldur uppat, tá iS ein mánaSur er úti.

Er vegmaðurin stórliga órokin cg óálílondi í arbeiðí sínum, hevur vegastyrið 
rælt til at siga honum upp við einum mánaða freisli*

10 Umframl Ibnina, sum vegaslyrið óselur og sum verður gotdin fyri hvort ííSið 
íjórðingsár frá Gjaldstovu Foroya, fær vegmnffurin, tá bann verður settur, einu 
súklu og neyðlurvilig amboS, Hesi og súkluna skal ve;;maðurin halda i standi (bíita 
aftur) á cgnan kostnað, og tá hann fer frá, verður all fingið eftirmanninum í góð- 
iim standi.

NeySlurviligur lummabokur og daghokur fu:r hann frá vegastyrinum,

23. Okt. — Midi. Be3t. (Nr. 33) om FORLÆNGELSE AF VISSE LOVES GYL
DIGHED.

1 Indtil videre skal Bestemmelserne i nedennævnte Love have fortsat Cyldig- 
hed paa Færoerne:

1. Lov Nr. 284 af 1. September 1939 om Udbetaling af Indtaan i Banker og 
Sparekasser.

2. Lov Nr, 288 af 2. September 1939 om ekstraordinære Foranstaltninger lil Sik
ring af Landels Forsyning med nodvendige Varer m. v.

3. Lov Nr, 327 af 22, September 1939 om Statens Overtagelse af visse Varer.
2 Nærværende Bestemmelser træder i Kraft >lruks.

28. Okl. Midi. Best. (Nr. 34) om TILSYN MED STÆRKSTRØMS ANLÆG 
paa Færoerne,

1 De Elektriciletsraadel og Provningsudvalgel i Anordning af 27. MaTts 1936, 
hvorved Lov Nr. 169 af 11. Maj 1935 om elektriske Stærkstromsanlæg sættes i Kraft 
paa Færoerne, tildelle Befojelser med Hensyn lil elektriske Stærkstrbmsanlæg og 
Slærkslrojnsmaleriel m. v, udoves indtil videre paa Færoerne af et Elektricitetsnævn 
bestaaende af Landfogden paa Færoerne, der er Udvalgels Formand, Bestyreren 
af Færoernes Amtskommunes Telefonvæsen, Bestyreren for Det Store Nordiske’s 
Telegrafslalion i Thorshavn, en Repræsentant for Jivert af Elektricitetsværkerne i 
Thorshavn, Klaksvig og Vaag samt en Repræsentant for Elektroinslallatorcrne paa 
Færoerne.

Eieklriuitetsnævnel har Sæde i Thorshavn. Medlemmerne oppebærer Dagpenge, 
efler de til enhver Tid gældende Regler om Dagpenge tii Laglingsmedlemmer for 
Udvalgsmoder udenfor en Lagtingssamling. Desuden godtgoTes der dem direkle 
Befordringsudgifter.
Udgifterne ved Tilsynets Virksomhed udrede:. af Amlsfonden.1)

Eleklricítelsnævnet træffer Afgorelse i alle Sporgsmaal, der i Henhold Lil Anord
ning af 27. Marts 1936 er henlagt lil Elektricitelsruadel eller Provningsudvalgel, 
saaledes at de i Stærkstrømsreglement af 22. December 1938 indeholdte Regler 
iaglluges i videst muligt Omfang.

Udvalget bemyndiges lil i fornodent Omfang at udslede midlertidige Forskrif
ter for al S la g s  Maleriel. der udsættes for Spænding fra elektriske Stærkstrbms- 
unltcg.

Elektrkitelsnævnels AfgoreUer kan i del Omfang, hvori Elektricítetsraadets og 
Provningsudvalgets Afgórelser kan indankes for Ministeriet íor offenllige Arbejder, 
indankes for Amtmanden over Færoerne.-)

!) Som æ ndret ved nsidl, Best, Nr. 42 af 11, Dec. 1942.
») No Landsstyret,
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J Tilfælde uf Forfald hlandl Eleklricitelsnævnets Medlemmer kan Amlmanden1) 
efler Nævnels Indstilling beskikke en Supplcunt for del Medlem, der er fraværende 
eller paa anden Maade forhindret i al mode.

ZNærværende Bestemmelser lræder straks i Krafl.

29. Okt. -  REGLUGERÐ FYRI VARÐAVEGIR. (Logtingsiið.).
1. Ta3 er skylda kommunanna, at varðagoturnar verða avmarkaðar við hóskandi 

grótvarðum í neyðtuTviligum tali og av neyðturviligari stodd. og al bcsar golur 
eru í tílíkum skili, at lær eru væl gongdar.

2. Eftirlit við hesum gólum verður givið syslumonnumim í hendi.

30. Okl, —  Midi. Best. (Nr. 35) om Forandring af visse RETSAFGIFTER.
1 For Berammelse af Stævninger i borgerlige Domssager erlægges indtil videre 

folgende Statskassen lilfaldende Afgifter;
a) For saa vidt Sagens Værdi ikke overstiger 50 Kr.T belales 1 Kr.
b) For saa vidl Sagens Værdi overstiger 50 Kr., betales 2 Kr.
c) For saa vidt Sagen ikke angaar Penge eller Penges Værdi, erlægges Afgift 

som under b) nævnt.
3 For alle Udskrifter af Retsboger eller uf andre Dokumenter, af hvilke der kan 

blive Sporgsmaal om Udskrifter ved Reisskriverens Foranstaltning, betales indlil 
videre 1 Kr. for hvert halve Ark eller Del af samme.

De her omhandlede Afgifter lilfalder Statskassen.
4 Af alle til Tinglæsning indleverede Dokumenter leveres Cenparter, der opbeva

res paa Sorenskriver- (Dommer-) kontoret. Genparterne skrives paa Folioark, og 
deres Rigtighed bekræftes af Sorenskriveren (Dommeren). For Bekræftelsen af 
Genparterne af de lii Tinglæsning indleverede Dokumenler svares et Vederlag af 
1 Kr. for hvert læsl og 50 Øre for hvert aflæsl Dokument.

Finder Udslettelse Sted i Henhold til Fuldmagt, eller skal der ved Aflæsning 
leveres Genparter af mellemliggende utinglæstc Transporter, Udlægspaategninger 
eller andre Panlcgninger, svares en Afgift af 50 Øre for Bekræftelsen af hver Gen
part af disse Dokumenter.

Aí Bekræftclsesvederlagel tilfalder to Tredjedele Sorenskriveren (Dommeren), 
medens en Tredjedel lilfalder Statskassen og fores til Indtægt paa Kontorholds- 
regnskabet.

De i Sportelreglementel for Heltens Reljente paa Færíierne af 30. Marls 1836 
§•§ 28, 29 og 31 fastsatte Gebyrer for Tinglæsning og Aflæsning af Dokumenler 
ved Færoernes Retskreds forhojes indlil videre med 1 Kr. for Itver Tmglæaning eiler 
Aflæsning.

22. Nov. — Bek. (Nr. 38) orn Stadfæstelse af VEDTÆGTER FOR TRYGG1NG- 
ARSAMBANDIÐ FØBOYAR.

Amtet har under Dags Dato stadfæslel de af Laglingel vedtagne Vedtægter for 
»Tryggingarsambandið Fðroyor«, »Krigsforsikringen for Fiskeskibe paa Færoerne«, 
»Foroya Sjóvátrygging«, »Foroya vanlukkulrygging« og »Foroya brunalrygging«.

22. Nov. — VEDTÆGTER FOR »THYGGINGARSAMBANDIÐ FØROYAR« 
(Forsikringsforbundel Foroyar, gensidigt Forsikringsforbund).-’)

X »Tryggingarsambandið Fciroyar« er oprellet ved midlertidige Bestemmelser for 
Færoerne Nr. 14 af 17. Juni 1910 om Forsikringsvirksomhed.

Forbundets Hjemsted og Va:rneting er Thorshavn.
2 Forbundets Formaal er, saalænge de nuværende af Krigsforholdene folgende 

unormale Tilslande vedvarer, at samle mest muligt af Forsikringsvirksomheden paa 
Færoerne, bortset fra Livsforsikring.

')  Nu Landsstyrel,
a) Sssranliggcnde og Amtets Funktioner overganet til Landsstyret,
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3 Forbundet virker gennem særlige Afdelinger for hver Forsikringsgren.
Folgende for Tiden paa Færiierne virkende gensidige Forsikringsselskaber ind

gaar som Afdelinger under Forbundel:

1. Krigsforsikringen for Fiskefurtojer paa Færoerne.
2. »Foroya Brunalrygging« (Færoernes gensidige Brandforsikring). Til denne 

Afdeling tilsluttes »Den gensidige Brandforsikring for Skolebygninger paa 
Færoerne«.

3. »Foroya Vanlukkutrygging« (Færoernes Ulykkesforsikring).
1. »Foroya Sjóvátrygging« S F  (Færoernes gensidige Soforsikring), oprettet i 

Henhold til § 2, 3. Stk., i midlertidige Bestemmelser af 17. Juni 19-10 om 
Forsikringsvirksomhed.

I det Omfang, nye Forsikringer nódvendiggor det, kan der derhos oprettes Af
delinger under Forbundet for saadanne Forsikringer.

4 I den enkelte Afdeling tegnes de Afdelingen \ edrorende Forsikringer paa 
Grundlag af Gensidighed mellem Afdelingens Medlemmer.

De nærmere Regler om hver enkelt Afdelings Forretningsomraade og Organisa 
tion fastsættes i Vedtægter, der ’v edlages af Lagtinget og stadfæstes af Amlman 
den.

I hver enkeh Afdelings Vedla;gl Iræffes Bestemmelse om Afdelingens Tarif o, 
Forsikringsheiingelser.

5t) Forbundet ledes af el Repræsentantskab og en Bestyrelse.
Til Repræsentantskabet vælger hver af de Forbundet tilsluttede Forsikringsfor 

eninger samt hver af de af Forbundel nyoprettede Afdelinger 1 Medlem.
Bestyrelsen bestaar af 5 Personer, der vælges henholdsvis 1 af Repræsentant

skabet. 2 af Laglinget og 2 af Amtmanden,
Hvert 3, Aur udgaar henholdsvis 1, 2 og 2 Medlemmer af Bestyrelsen og et 

Medlem af Repræsenlanl=kabel, hvorefter Nyvalg (eventuelt Genvalg) finder Sted. 
Del afgores ved Lodlrækning, i hvilken Rækkefolge Medlemmerne af gaar, dog 
skul del angaaende Bestyrelsen ordnes =aaledes, al det af Repræsentantskabet valgte 
Medlem afgaar alene, og de andre Aar en valgl af Lagtinget og en af Amtman
den.

6 Repræsentantskabet foretager \  alg af 1 Medlem af Forbundets Bestyrelse og 
Forbundets Revisorer. Repræsentantskabet skul efter hvert kvartals Udlob have 
forelagt Beretning fra Bestjrel=en om Forbundets Virksomhed saml Forbundets 
og de enkelle Afdelingers Regnskaber.

Bestyrelsen ansætter en Direklór tit Varelagelse af Forbundels daglige Forret
ninger og træffer Afgorelse i de Forbundet vedrorende Forretninger, som ikke er 
henlagt til Repræsentantskabet eller Di rektoren.

7 Repræsentantskabet afholder ordentligt Mode een Gang u arligt.
Overordentlige Moder afholde«, naar Bestyrelsen eller - ;l af Repræsentantska

bets Medlemmer finder det paakrævet.
Bestj reisen og Di rektoren har Rel og Pligl lil at overvære Repræsentantskabets 

Moder,
Repræsentantskabet va’l^er selv sin Formand og fastsætter sin Forretningsorden. 

Repræsentantskabets Beslutninger træffes ved simpel Slemmeflerhed, saaledes at 
Formandens Slemme i Tilfælde af Stemmelighed gðr Udslaget.

Medlemmerne af Repræsentantskabet erholder 12 Kr.-) i Dagpenge for hver Mode
dag. Rejseudgifterne godtgores efler Regning.

8 Bestyrelsen vælger selv sin Formand og faslsæiter sin Forretningsorden.

' )  Som æ ndret 11. Dec. 1944.
s) Nu 18 Kr.
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Bestyrelsen afholder Moder, naar Formanden eller Bestyrelsens 2 ovrige Med
lemmer bestemmer det.

Over Bestyrelsens Forhandlinger fores en Protokol, der skal underskrives af de 
i Modet deltagende Bestyrelsesmedlemmer.

Der tillægges Bestyrelsens Medlemmer et af Repræsentantskabet faslsat Honorar, 
Rejseudgifter godtgores efter Hegning.

9 Bestyrelsen træffer Bestemmelse om, hvorledes og i hvilket Omfang de enkelle 
Afdelings Risici skat genforsikres. Genforsikring, som ikke dajkkes puu F.eriiertie, 
skal soges dækket i et i Storbritannien hjemmehorende Selskab.

10 Den af Bestyrelsen antagne Direktor har den daglige Ledelse af Forbundets 
Virksomhed og skal i denne Egenskab fore Tilsyn med Underafdelingerne og blandt 
andel síirge for, al Bogholderi og Hegnskabs\æ?en er indrellel paa betryggende 
Maade. Hun skal holde Bestyrelsen underrettet om alle Forhold af Betydning for 
Bedommelsen af Forbundets og Underafdelingernes Forhold.

Direklorens Limning fustsættcs af Repræsentantskabet efler indstilling fra Besty
relsen.

Direktoren anlager del fornodne Personale, dog at Bestyrelsen skal godkend 
Liinningsvilkaarene for delte.

11 Til at legne Forbundet kræves Under«kriít af Direktóren og cl Bestyrelses
medlem, Direktciren og en Prokurist eller Bestyrelsesformanden og en Prokurist.

Den samlede Bestyrelse kan meddele Prokura og begrænsede Specialfuldmag- 
ler, der dog skal være kolleklive.

Til Kiib, Afhændelse og Pantsætning uf fasl eller flydende Ejendom samt Op
tagelse aí Laun, kræves Underskrift af Direkloren og den samlede Bestyrelse eller 
af Direktoren, 2 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Prokurist,

12 Det offentliges Tilsyn med Forbundet fores af lo henholdsvis af Amlmanden 
og af Lagtinget dertil udpegede Personer.

De tilsynsforende har Rel lil al o\ ervære Repræsentantskabets Moder. De hur 
Ret lil al efterse Regnskaber, Bilag og Korrespondance. Alle Oplysninger, de til
synsforende kræver sig meddelt, skal slraks gives.

De tilsynsforendes Honorurer fastsættes af Amtmanden og Lagtinget. Honoraret 
og ovrige Udgifter ved Tilsynet udredes af Forbundel.

13 Forbundet virker paa Crundlag af gensidigt Ansvar for Medlemmerne in
denfor hver Afdeling, medens den enkelle Afdeling ikke hæfter for nogen ande . 
Afdelings Forpligtelser, udover en overlagen Genforsikring.

14 Forsikringer, der ikke kan tegnes i nogen af Forbundets Underafdelinger, 
kan tegnes direkte i Forbundcl.

Alle Forsikringer, der tegnes i Forbundet, legnes paa gensidig Basis, Bestyrel
sen træffer Bestemmelse om Genforsikring for de legnede Forsikringer i forno
den! Omfang enten indenfor Forbundets Afdelinger eller i andre Selskaber.

De forsikrede er gensidigt ansvarlige for Forpligtelserne í Henhold ti! de di
rekle i Forbundet tegnede Forsikringer i Forhold til den aarlige Præmie for hver 
enkelt Forsikring. Præmieindlæglerne ved de direkte i Forbundet tegnede For
sikringer hæfter ikke for Underafdelingernes Forpligtelser.

Forsikringer, der tegnes direkle i Forbundet, da.4ckes paa de for hver enkelt 
Forsikringsart fasLsatle Betingelser.

15 Hver af Forbundets Afdelinger skal lil Forbundet belale 5 %  af Afdelin
gens aarlige Præmicindtægt, hvilke Belob med Fradrag af Forbundets Admini
strationsudgifter henlægges til en Reservefond.

Reservefonden hæfter for Forbundets og dets Afdelingers Forpligtelser, dersom 
disse ikke kan dækkes af Afdelingen, og kan i det Omfang, del uf Beslyrelsen 
findes forsvarligt, anvendes som Garanti for de enkelte Afdelingers Forpligtelser
i Sledel íor Genforsikring.
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1G Forbundels Regtukabsaar er Kalcnderaaret. Der aflægges samtidig Regnskab 
for Forbundet som saadont og for hver enkelt Afdeling.

Regnskabet udarbejdes af Direktiiren, for Afdelingernes Vedkommende i Sam
arbejde med Aidelingens Ledelse, og forelægges efter at være revideret af de af 
Repræsentantskabet valgte Revisorer for Bestyrelsen, derefter for de Tilsynsforende 
og endelig for Repræsentantskabet.

Afskrift af Regnskabet tilkendes Lagtinget og Amtmanden og en Ekstrakt af 
Regnskabet offentliggbres i det lil Oplagelse af retslige Bekendtgorelser autori
serede Blad,

17 Forbundet har, jfr. dog § 18, fra 1. Juli 19‘10 al regne Eneret til at tegne 
Forsikringer af færosk Ejendom eller Interesse, borlset fra Livsforsikring, men 
Bestyrelsen kan tillade, al enkelte Arter af Forikring eller enkelte særlige Forsik
ringer tegnes udenfor Forbundet.

Den i § 3 omhandlede So- og Tran-porlforsikrhig har dog fra den 1. Juli 19-10 
at regne Enerel paa at legne al Si), og Transportforsikring af færoske Interesser, 
bortset fra Forsikringer, der ligger over et Belob, der efler de hidtil gældende 
Regler har kunnet dækkes i »Færoernes gensidige Forsikringsíorening« og i »Su
dero gensidige Fiskeriforsifcring«,

Forbundet har borlset fra Tifælde, hvor Lovgivningen maatte foreskrive For- 
sikringsfjligt ingen Pligt til at overtage onskede Forsikringer, men har For
bundet nægíel at overlage en Forsikring, kan denne uanset Forbundets Eneret 
legnes udenfor Forbundet.

18 De den 1. Juli 1910 bestaaende Forsikringsselskaber samt gensidige og ikke- 
gensidige Forsikringsagenlurer paa Færoerne, der ikke i Henhold tíi § 3 er tíl- 
slullel Forbundet, kan med den i § 17, 2, Slk., nævnte Begrænsning bevare deres 
hidtidige Forsikringsporlefeuille og legne nye Forsikringer indtil den 31. Decem
ber 1912.

De besluaende gensidige Selskaber kan efter Hovedbestyrelsens nærmere Be
stemmelse optages som Afdelinger i Forsikringsforbundet paa de i hverl en
kelt Tilfælde fastsalte Vilkaar. Bestaaende ikke-gcnsidige Selskaber og bestaaende 
Agenturer kan efter Hovedbestyrelsens Bestemmelse tilsluttes Forsikringsforbundet 
paa de i hverl enkelt Tilfælde fastsatte Vilkaar.

Repræsentanten for et Forbundet tilsluttet Agentur eller Selskab har Ret lil al 
drive Agenturfvirksomhed for Forbundet, saa længe han er i Sland til al udfore 
Arbejdet til Bestyrelsens Tilfredshed.

Et Selskab eller Agentur, der er tilsluttet Forbundet og onsker at forlade dette, 
er kun berettiget til at medtage den Del af Portefeuillen, der var tegnet fiir Til
slutningen.

22. Nov. — VEDTÆGTER FOR KR1GSFORSIKRINCEN for Fiskefartojer paa 
Færoerne.

Navn, Hjemsted og Formaal.
1 iKrigsforsikringen for Fiskefartojer paa Færoerne er el ForsikriugsinstUut, 

oprettet i Henhold lil § 5 i Lov Nr. 183 af I. Maj 1939 oin danske Skibes Forsik
ring mod Krigsfare.

Instilutel er ved midlertidige Bestemmelser for Færoerne af 17. Juni 1Q-10 om 
Forsikringsvirksomhed tilslultet det gensidige Forsikringsforbund »Tryggingarsam- 
bandið Foroyar« som en Underafdeling af Forbundet.

Instituttets Hjemsted og Værneting er Thorshavn.
2 Inslitultet har til Formaal paa de i denne Vedlægl nærmere angivne Betingel

ser at overtage Forsikring mod Krigsfare af Fiskefartójer, herunder Hval baade, 
hjemmehorende paa Færot-rne, samt Fangst m. v., jfr. Paragrafferne lú  og 17.

' )  Son« .TJiilrcl vt'i! Bek. Nr. tfl af 23. IV. 11113.
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Medlemmer og Kapitalgrundlag.
3 Med de Undtagelser der folger aí denne Vedtægt, eller som tilstaas af Insti- 

lultels Bestyrelse, skal elhvert Fiskefartoj paa 20 Beg. Tons Brutto og derover, som 
er hjemmehorende paa Færoerne, forsikres i Instituttet.

Enhver Reder for forsikringspligtige Fartojer har Pligt til at indgive Anmeldelse 
lil InstituUel angaaende Fartojets Optagelse i Instituttet, For Fartðjer, der mod
tager Fiskericertifikat, skal Anmeldelse ske samtidig med Certifikatets Modtagelse.

4 Fiskefartojer med Dæk paa under 20 Reg. Tons Brutto kan i Folge særlig 
Tilladelse fra B estyrelsen forsikres i Instituttet,

Forsaavidt et forsikringspligtigt Fiskefartoj udtages til anden Anvendelse end 
Fiskeri, lliar Instituttet ingen Pligt lil Forsikring, men kan efler Bestyrelsens Be
stemmelse overlage Forsikringen.

El Fiskefartoj, der transporterer egen Fangst, anses ikke for udlaget lil »anden 
Anvendelse«.

5 Andre paa Færoerne hjemmehorende Fartojer end Fiskefartojer kan efter Be- 
sLyrelsens nærmere Bestemmelse forsikres i Inslilutlel paa de i hvert enkelt Til
fælde fastsatte Betingelser.

S For Instituttets Foq>íigte!ser hæfter en Garunlíkupital paa 2 Mill. Kr., hvoral 
1,6 Mill. Kr. tegnes uf Staten og 400.000 Kr. af de forsikringspligtige Fartðjers 
Redere.

For de -100.000 Kr., der tegnes af Furliijsejerne, hæfter enhver forsikringspliglig 
Reder i Forhold lil Soforsikrings-Koskotnksten for de Fiskefartojer paa 20 Reg. 
Tons Brutto og derover, der tilhorer vedkommende. Bestyrelsen foranlediger ud* 
stedt Gttrantíforskrivninger for den af Fartojsejerne tegnede Garantikapitul. Over 
disse Garantibeviser fores en af Færo Aml autoriseret Bog.

Det paahviler Instlilultel at soge eventuelt labte Dele af Garanlikapilalen indíjenl 
paany ved Regulering aí Præmierne,

7 Ingen Garant -hæíler for Instituttets Forpligtelser udover del af vedkommende 
tegnede Garuntibelob, jír. § 6.

Indbetalinger paa Garanlikupilalen finder Sied efter Bestyrelsens Bestemmelse. 
Indbetalinger kan kræves med 3 Maaneders Varsel, dog hojst med 25 % af hver 
cnkell Caranls Hæftelsesbelob ad Gangen og ikke med kortere Mellemrum end 1 
Maaned.

Bestyrelsen kan meddele Henstand med Indbetaling paa Guranlikapilalen. Belób 
med hvis Indbetaling, der er meddell 'Henstand, forrentes med 5 °/o p. a.

Belob, der maatte være indbetalt paa Guranlikapilalen, forrentes, forsaavidt Regn
skabet maalte tillade det, med en af Bestyrelsen fastsat Rente.

8 En Garant, der ikke har indbelulL det uf ham tegnede Garantibelob fuldt ud, 
kan kun frilages for sin Hæftelse som Garanl. saafremt lian sætter en anden af 
Bestyrelsen godkendt Garant i sit Sted.

Dor en Garanl, eller kommer han i Likvidation eller Konkurs, hæfter Boet for 
Indbetaling af den endnu ikke betalte Del af' del tegnede BelSb, medmindre en 
anden smed Bestyrelsens Samlykke overtager den paugældende Garantiandel.

Belob, der ikke maatte kunne erholdes i Boet, afskrives, og Garantikapitalen 
nedskrives tilsvarende.

Forsikr ingsbetingeUer.
9 Præmien for Forsikringen i Instituttet fastsættes under Hensyn til den til 

enhver Tid værende Risiko og lil eventuelt Underskud, jfr. § 6, 2. Stk.
10 Præmien for de forsikringspliglige Fartojer fastsættes af Bestyrelsen dels 

som en Grundpræmic, dels som en Tur- eller Fiskeripræmie. Bestyrelsen er beret
tiget lil at foreskrive Ruler for Sejlads og Omraader for Fiskeri, som under 
Erstatnings Fortabelse — skal folges af de Forsikrede,

Meddelelse om Ændringer i Ruter og Fikeriomrauder eller i Præmiernes Slor
relse gives uden ugrundet. Ophold til de paugældende Redere,

11 Crundpræmien, der forfalder lil Betaling kvartalsvis forud, dækker Fartiijels
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Forsikring under Oplæg paa Færoerne og Ophold i færoske Havne og Farvande, 
som ikke er Led i nogen særlig Erhvervsvirksomhed. Sua snurt Furtojet skul Hn- 
vendes til Transport eller Fiskeri, skal yderligere betales en Tur- eller Fiskeri
præmie, hvis Sliirrelse fastsættes under H ensyn ti) de til enhver Tid herskende 
Forhold, og  som forfalder ti! Betaling forud ved Afsejlingen fra Færoerne.

Ved Fiskeri kan Fiskeripræmien fastsættes for en bestemt Fiskelur ad Gangen 
etler for et bestemt Tidsrum.

12 For de ikke forsikringspligtige Fartojers Vedkommende kan Præmien enten 
fastsættes pua samme Maade som for de forsikringspligtige Fartojer eller pna an
den Maade, som findes rimelig under 'Hensyn tii samtlige foreliggende Forliold, 
herunder særlig for hvor lang Tid Forsikringen tegnes, samt Fartiijels Sejlads- 
omraude og Benyttelse.

13 Saafremt nogen Heder mener sig forurettet ved Beregningen af Præmier, 
kan han indanke dette Spcirg'inaal for Tryggingarsambandið Fiirovar, der ende
ligt nfgðr SpbrgamaaSeL

14 Enhver i Instituttet forsikret Heder skal folge Instituttets Instruktioner og 
alle Bestemmelser, som maatte blive truffet med Hensyn til Skib, Sejlads, Lad
ning og andre Forhold af Betydning for Forsikringen. Overtrædelse heraf kun efler 
Bestyrelsens Beslutning medííire Tab af líet lil Erstalning.

15 Det puuhviler den forsikringspligtige lieder ved Anmeldelsen ut underrette 
Instituttet om, hvorledes Fartojel agtes anvendt, og hvor Tur- eller Fiskeripræmie 
skal betales, skal hver enkelt lu r ,  (or hvilken Præmie ikke allerede er erlagt forud, 
anmeldes til Instituttet.

Enhver Ændring i Fartojets Anvendelse skal straks anmeldes til Instituttet.
Ðe forsikrede Redere er iuvrigt pligtige ti! af egen Drift at underrette Instituttet 

om alle Forhold af Betydning for Forsikringen.
Vil Bestyrelsen ikke godkende en anmeldt Rejse, skal der snarest gives vedkom

mende Beder Meddelelse herom, og Bestyrelsen kan da nægte al udrede Erstatning 
for Skade, der indtræder under saadan Rejse.

16 Som el Fartojs Forsikringsværdi anses den Værdi, der er fastsat som dets 
Kaskotakst, med Tillæg af Soforsikringstaksten for Udrustning og Fangsl samt 
af Værdien af Besætningens Effekter i det Omfang, Forsikringsbelingelserne an
giver.

Forsikringstageren har Adgang til selv at oveitage Risikoen for indtil 25 aí 
den Forsikringssum, der kan overtages uí Instituttet, naar hun derom afgiver Er
klæring til Instituttet samtidig med, al Rejsen anmeldes, henholdsvis en Forsik
ringsperiode begynder, og Præmien opgives ham.

Inlel Fartoj kun af Instituttet fon-ikres for en samlel hojere Forsikringsiværdi end 
300.000 Kr.

17 Instituttet kan mod særlig Præmie tegne Krigsforsikring for anden Last end 
Fangst, dog ikke for et Belob over 60.000 Kr. Fartojets samlede Forsikringsværdi 
kun dog i intet Tilfælde overstige 300.000 Kr., jfr. § 16, 3. Stk.

18 Forsikring hos Instituttet dækker Krigsfare, herunder Skade som Folge af 
krigslignende B egivenheder samt Skude som Folge af suadanl Opror og suadanne 
borgerlige l  roligheder, hvorunder Krigsvaaben anvendes. Hvor ikke andet folger 
af Loven eller disse Vedtægters Bestemmelse, e!!er af de Forsikririgsbelingelser, 
der indeholdes i Policerne, gælder for Forikringen Reglerne i Dansk Soforsikrings- 
Konvention af -fa 1934.

Forsikringen omfatter ikke Skade eller Tu'b

n. foraarsaget ved Ekspropriation, Beslaglæggelse. Tilbageholdelse eller lignende 
Foranolaltning, der foretages uT Staten,

b. iudtraudt forinden fornoden Anmeldelse er afgivet eller under en Rejse eller 
et Ophold, som Bestyrelsen ikke har kunnet godkende.
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Bestyrelsen faslsætter iovrigt de nærmere Forsikringsbetingelser, ligesom Besty
relsen kan fastsætte særlige Vilkuar for den enkelte Forsikring.

19 Til Sikkerhed for Præmierne, der kan inddrives ved t dpantning, liar Insti 
lullet Sopanteret i del forsikrede Skib samt dettes Fragt efler Reglerne i Solovens 
§ 267 Nr, 6, Samme Sikkerhedsrel haves i Erstatningskrave! i Henhold til sædvan- 
Hg Kaskoforsikring,

2® Erstatningskrav opgores af Bestyrelsen under Rekurs lil de almindelige Dom
stole.

Inslilu tlcls LedtIse,
21 Instituttet udgor en I nderafdeling under Forsikringsforbundel »Tryggingar- 

sambandið Forojur«, jfr. § 1, 2. Slk,
Inslitutlels Hovedledelse varelages af BeslyreUen for »TryggingarsambandiS Fiir- 

oyar«.
Direktiiren íor »Tryggingarsambandið Foroyar« forer pua Forbundeli Vegne 

Tilsyn med Instituttet.
22 Den daglige Ledelse af Inslilutlel varelages af en Bestyrelse be«laaende af lo 

af Amlmanden over Færoerne paa Handelsministerens Vegne1) valgle Medlemmer.
el Medlem udpeget aí de færdske Trawlerrederier samt et Medlem udpeget af de 
færoske Sóforsikringsforeninger.

Formanden beskikkes af Amlmanden paa Handelsministerens Vegne.1)
Der kan vælges Suppleanter for Bestyrelsens Medlemmer.
23 Bestyrelsen træffer Afgorelse i alle Insti tullete Anliggender, forsauvidl Aípo- 

reisen íkke er henlagt til Bestyrelsen for »Tryggingarsambandið Foroyar«.
24 Hvervet som Bestyrelsesmedlem er lonnet. Honoraret- Storrelse ía'slsætles af 

BeslyreUen íor »Tryggingar‘*airiban<iið Foroyar«. men skal “odkendes af Anitman- 
den paa Handelsministeriets Vegne.1)

Bestyrelsen kan antage en Forretningsforer for Instituttet og iovrigt fornoden 
Medhjælp.

25 Bestyrelsen fastsætter selv *sin Forretningsorden. Bestyrelsen er kun be
slutningsdygtig, naar samtlige Medlemmer evenluell ved Suppleant er lil 
Stede. I Tilfælde af Stemmelighed har Formandene Stemme Udslaget

26 Til al legne Instituttet udkræves Underskrift aí Bestyrelsens Formand i For
ening med el Medlem af Beslyrelsen, jfr. dog Stk. 3,

Beslyrelsen kan i det Omfang, de! findes nodvendigt, meddele mere begrænsede 
Speoialíuldmagler, der dog .skal være kollektive.

Til Kob, Afhændelse og Pantsætning aí fast Ejendom samt lil Oplagelse aT Laan 
kræves Samtykke fra Bestyrelsen for »TryggingarsambandiíS Foroyar«. Inslitutlel 
tegnes i disse Tilfælde af samllíge Bestyrelsens Medlemmer i Forening.

Regnskab, Revisitm m. v.
27 Instiluttels Regnskabsaar er Kalenderaaret.
Det aarlige Regnskab u'darbejdes af Bestyrelsen i Samailbejde med Direklbrcn 

for sTryggingarsambandið Foroyar«.
Regnskabet vedlages efter al være revideret af Inslitutlels Revisor af Beslyrelsen 

og forelægges derpaa Bestyrelsen íor »Tryggingarsairíbandíð Foroyar« til Indlem
melse i Forbundels Uegnskab.

28 Instituttets Regnskab, Kasse og Beholdning revideres af en af Beslyrelsen 
íor »Tryggingarsambandið Foroyar« valgi og af Amlmanden paa Handelsministe
riets Vegne1) godkendt Revisor.

Aarsregnskabet offenlliggíires ved Foranstaltning af »Tryggingarsam’bandið Fiir- 
oyar«.

Overgangsbestemmelser m. v.
29 liedere af íorsikringspliglige Fartojer, der paa betryggende Maade godtgíir 

at have tegnet Krigsforsikring íor Farlojer íor Tiden efler den 9. April 19 lil, kan

’) Nu l.nnilsstyreU
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aí Bestyrelsen erholde Fritagelse for al tegne Forsikring i Instituttet for de paagæl
dende Skiibe, dog ikke udover el Tidsrum af 3 Maaneder efter nærværende Ved- 
lægls Ikrafttræden. Naar fiedere, der saaledes er blevet midlertidig! fritaget for 
Forsikringspligten, genindtræder i Instituttet, skal de giire saa stort Indskud, at 
deres samlede til Instituttet betalte Praimie har summe Slorrelse som den for Skibe 
af samme Art og Anvendebe for del paagældende Tidsrum erlagte Præmie.

Bestyrelsen kan træffe nærmere Aflale med den indlrædende Beder om Tids
punktet for Indbetalingen.

30 Instituttets Forsikringsvirksomhed vedvarer, saaiænge den nuværende Krigs
tilstand bestaar. Saafreml der under Krigen skulde indtræffe saadanne Æ ndrin
ger i Forholdene paa Færoerne, som maatte have afgiirende Indflydelse paa For
sikringen, træffer Lagtingel i Forbindelse med Amlmanden Afgorelse om, hvor
vidt Virksomheden skal fortsættes,

31 Naur Instituttets Virksomhed ophorer, drager Bestyrelien Om&org for en 
snarlig Afvikling af saíntlige Tilgodehavender og Forpligtelser og lader foretage 
en endelig Opgorelse af hvert enkell Medlems Konto og af Instituttets Regnskab.

32 Det Overskud, som efter al indbetult Carantikapilal er tilbagebetalt, maatte 
fremkomme ved den endelige Opgorelse af Instituttets Regnskab ved Forsikrings
virksomhedens Ophor, fordeles med Halvdelen til Forsikringstagerne i Forhold til 
de erlagte Præmier og Resten 1ÍÍ Garanterne i Forhold lil den af dem tegnede 
Carantikapilal,

22. Nov. - VEDTÆGTER FOR »FOROYA SJÓVATRYGCING*.
Navn, Hjemsted og Formaal.
1 Foreningens Navn er »Foroya Sjóvátrygging S/F« (Færoernes gensidige So

forsikring).
Foreningens Hjemsted og Værneting er Thorshavn.
2 Foreningen er oprettet i Henhold lil § 2 i midlertidige Beslemmelser for Far- 

6erne af 17, Juni 19*10 om Forsikringsvirksomhed, og indgaar som en Underafde
ling í »Tryggingarsambandið Foroyar«.

3 Foreningen har med den i 2. Slk. nævnle Begrænsning fra 1„ Juli 1910 Eneret 
paa at tegne So- og Transportforsikring paa Færoerne. Under Sci- og Transportfor
sikring horer Kaskoforsikring, Kaskoånteresseforaikring, Fraglforsikring, Fragtinler- 
esseforsikring, Vareforsikring og Forsikring af Fangst og af Besætningens Effek
ter og lignende Forsikringer,

So- og Transportforsikringer lil el samlet Belob uf ikke over 50.000 Kr. pr. Ko! 
kan indtil den 1. Januar 1943 nyiegnes udenfor Foreníitgen i andre de» 1. Julí 
I9'10 paa Færoerne bestaaende Forsikringsselskaber eller Forsikringsagcnlurcr.

4 1 Foreningen kan legnes So- og Transportforsikring for Fartojer hjemme- 
horende paa Færoerne, jfr. § 3, 1. Stk.

Redere for paa Færoerne hjemmehorende Furliijer, der onsker al tegne saadan 
Forsikring for Fartojerne, har Pligt til al begære Forsikringen tegnel i Foreningen. 
Foreningen har normalt Pligt til al overlage Forsikringen. Forsaavidt den paagæl
dende Forsikringslager er i Restance lil Foreningen og iovrigt i særlige Undtagel
sestilfælde kan der meddeles begrundet Afslag paa Forsikringslbegæringeii,

Forsikringsbelingelser.
5 Samtlige Forsikringer i Foreningen legnes paa gensidig Basis.
Forsikringstagerne hæfter for Foreningens Underskud i Forhold lil de af hver

enkell erlagte Præmier med Tillæg af eventuelle Præmierestaiicer,
6 Forsikringer i Foreningen legnes efter Reglerne i Daiisk Soforsikrings-Kon- 

vention af 2. April 1934 og iovrigt paa de Vilkaar, der maatte blive fastsat i Po
licen i hvert enkelt Tilfælde. Forsikringen kun legnes paa Tid eller pr. Tur.

7 Præmien for Forsikringen fasLsættes under Hensyn til den lii enhver l id  
herskende Uisiko.
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Præmien forfalder til Betaling forud kvartalsvis, hvis Præmien beregnes som en 
Aorspræmie, i andre Tilfælde forud for hver Afrejse fra Færoerne. Betales Præ
mien ikke inden en Maaned efter Forfaldsdagen, poalober der % i Renle for 
hver paabegyndl Maaned efler Forfaldsdagen.

Viser det sig ved Regnska'bsaorets Afslulning, al de opkrævede Præmier ikke har 
kunnet dække de indtrufne Skader og Foreningens Administrationsudgifter, bli
ver en Tillægspræmie at paaligne. Tillægspræmien paalignes med en ensarlel Pro
centdel af de for hver Forsikringstager i del forlblme Regnskabsaar forfaldne 
Præmier.

8 Forsikringstagerne er pligtig lil under Er talnings Fortabelse niije ot folge 
Foreningens Anvisninger og alle Bestemmelser, der maatte blive Iruffel med Hen
syn Eil Skib, Sejlads og Ladning, saml andre Foriiold af Betydning for Forsikrin
gen, jfr. § 6.

9 Indtrufne Skader skal slraks anmeldes til Foreningen, der drager Omsorg for 
Skadens Vurdering.

Erstatningens Slórrelse fastsæties af Foreningen dog med Adgang for Forsik
ringstageren tíl at indbringe Sporgsmaalel for Domstolene.

10 Nuar forllobende Forsikring er tegnet, kan Udmeldelse af Foreningen kun ske 
med 3 Maaneders Varsel til en 31. December, Udtrædede Forsikringstagere har ikke 
Krav paa Andel i Foreningens Overskud.

Bestyrelse m. v.
11 Foreningen ledes af Bestyrelsen for »Tryggingarsambandið Ftiroyar«. Direk- 

loren for »Tryggingarsambandið Fdroyar* har den daglige Ledelse af Foreningen 
som dennes Forretningsforer.

12 De for Bestyrelsens og Direktorens Virksomhed i Vedlægten for »Tryggingar- 
sambandicV Foroyar; fastsatte Regler finder lilsvarende AnvendeLe paa Forenirs 
gen.

13 Bestyrelsen skal drage Omsorg for. al Foreningens Risiko genforsikre^ i for- 
nodent Omfang.

14 Foreningens Regnskabsaar er Kalenderaarel.
Regnsko'bel udarbejdes af Bestyrelsen og Direktiiren lil Indlemmelse i Regnska

bet for »Tryggingarsambandið Fóroyar*.
15 De for »Tryggingarsambandið Foroyar« gældende TegningBregier finder til

svarende Anvendelse, dog at Prokura eller Speciulfuldmagter, der skal være kol
lektive, skol meddeles specielt for delte Selskab.

22. Nov. — VEDTÆGT FOR FØROYA VAMLUKKUTRYGCINC S F. (Gen
sidigt Ulykkesforsikrtngsselskab for Færoerne).

Navn, Hjemsted og Formaal.
1 Selskalbets Navn er »Foroya Vanlukkutryjíging S.'F (Gensidigt Ulykkesforsik- 

ringsselskab for Færoerne)*.
Dets Hjemsted og Værneting er Thorshavn.
2 Selskabets Formaal er under Medlemmernes gensidige solidariske Ansvar at 

overlage den Risiko, som paahviler de Personer, der i Henhold til Anordning for 
Færoerne Nr. 161 af 29. Marts 1939 om Forsikring mod Folger af Ulykkestilfælde, 
jfr. Anordning for Færoerne Nr. 394 af 8. Novemfber 1939 om Krigsulykkesforsik- 
ring for sofarende, er Medlemmer af Fu:roernes l  lykkesforsikring, samt at over
lage frivillig Forsikring for de Personer, der har Adgang til al tegne saudan For
sikring.

3 Selskabel er oprettet i Henhold til Anordning for Færoerne af 29, November 
1922, jfr. Anordning af 29. Marts 19.H9, og udgíir en Underafdeling of del ved 
midlertidige Bestemmelser for Færoerne af 17. Juni 1910 om Forsikringsvirksomhed 
oprettede ForsikringsfoWmnd »Tryggingursambandiíí Foroyar«.
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Srlíkabcls Medlemmer og Forstknngsbelingclsernc.
4 Lovpligtigt Medlem af Selskabet i Medfor af Anordningen af 29. Marts 1939 

Kap. VI—VIII er:

a) (jfr. § 51) enhver, der paa Færoerne driver Virksomhed indenfor Industri. 
Handel, Haandværk eller lignende, uanset om Virksomheden er erhvervsmæssig 
eller ej, samt enhver, som i sin Tjeneste beskæftiger andre, f. Eks, Arbejdere, 
Funktionærer, Kontor- og Butikspersonale, Medhjælp i Huset m, m.

Undtaget fra Forsikringspligt er Medhjælp i Husholdningen af ganske forbi- 
gaaende Art af kortere Varighed end 30 Arbejdsdage (2 JO Arbejdstimer) i 
Lobet af et Kalenderaar.

b) (§ 56) Bedere for paa Færoerne hjemmehcirende Skibe, som overensstemmende 
med Forskrifterne i Solo ven af 7, Maj 1937 og Lov om danske Skibes Regi
strering m. rn, uí 1. April 1892 med Ændringer af 1. Maj 1927 er indfort 
eller skal indfores i det daii&ke Skibsregister, bortset fra Skibe, der anven
des i Hutefarl niellein færoerne og det ovrige Kongerige, for hvilke Bestem
melserne i Lov Nr. 183 af 20. Maj 1933 om Forsikring mod Fólger af Ulyk
kestilfælde med senere Æ ndringer finder Anvendelse,

<-) 0§ 57) pau Færoerne hjemmehørende Arbejdsgivere, saavel Enkeltmand som 
Selskaber, der uden nt være forsikringspligtige efter b) med paa Færoerne 
ihjemmeliiirende Skib, Baad eller Fartíij m, v. driver Fiskeri, Skibsfart, Baad- 
fart, Færgefart, Pramfart, Bugsering, Stenfiskeri, Lodsgerning eller udforer 
Sandgravning, Optagning af Vraggods fra Havbunden. Dykker- og Bjergnings- 
arbejde eller som Erhverv udforer Fuglefangst eller I'jeldgang efter Faar, 
eller som driver Lystsejlads og anden Sejlads med Skib eller Fartój, der er 
maalt td mindsl 1 Ueg. Tons Brutto.

d) (§ 69) Arbejdsgivere, saavel Lnkellmænd som Selskaber, der driver
1) Landbrug, Skovbrug, Minedrift og Havabrug,
2) Heste- og Kreaturhandel, Stutteri, Mejeri, Torveskær, Hiirskær, Mergel 

foretagender, Tærskeværker, Halmpresning, Damkultur, Vind- og Vand 
molleri,

3) Konlrol, raadgivende Virksomhed o, lign., med Hensyn til Driften af oven
nævnte Arter,

e) (§ 58) enhver, der for egen Hegning eller i Fællesskab med andre driver 
Erhvervsvirksomhed med paa Færoerne hjemmehbrende Skib, Baad eller Far- 
toj m, v. ved Fiskeri, Skibsfart, Baadfart, Færgefart, Pramfart, Bugsering, 
Stenfiskeri, Lodsgerning eller udforer Sandgravning, Optagning af Vraggods 
Ira Havbunden, Dykker- og Bjergningsarbejde eller som Erhverv udforer 
Fuglefangsl, Fjeldgang efter l*aar, alt forsaavidt mindst 1 G af Aarsfortjenesten 
skyldes personlig Virksomhed ved det nævnte Erhverv.

Medlemsskab for de under a ) -  d) omhandlede forsikringspligtige Arbejdsgivere 
opstaar samtidig med, at de indtræder i et Forhold, der medforer Forsikringspligt 
og vedvarer, saalænge Fonholdet bestaar.

Medlemsskab for de under e) omhandlede Personer begynder fra den 1, Januar 
i del Aar, for hvilket de opfores paa den af Kommunen forle Liste over forsikringa- 
pligtige Personer indenfor denne Gruppe, jfr. § 7, 4, og 5. Stk.

5 Som frivilligt Medlem af Selskabet kan i Medfor af Anordningens §§ 55 og 73 
oplages enhver Arbejdsgiver, der falder ind under § 4 a) eller § I d), saavel 
som enhver Person, der uden at benytte forsikringsberettiget Medhjælp driver Er
hvervsvirksomhed, der henhorer herunder, íor-saavidt hans Aar&indlægt ikke 
naar 1100 Kr. eller i Thorshavn 1600 Kr. I Forbindelse hermed kan han tegne 
Forsikring for sin Hustru, saafremt hun i væsentligt Omfang deltager i Mandens 
Erhvervsvirksomhed,

Selskabet har denhos Ret til al tegne frivillige Forsikringer for andre end de

7 1 8



22. Nov 1940

Í Stk. 1 omhandlede Personer. Del ska! i Aftalen om en saadan Forsikring bestem
mes, al Erstatning skal ydes i Overensstemmelse med Anordningen, og at saavel 
Selskabet som Forsikringstageren underkaster sig Ulykkesforsikrings-Raa- 
dets Afgorelse. De saaledes tegnede Forsikringer betragtes da som henhorende 
under Anordningen, jfr. dennes § 15.

Medlemsskab for frivilligt forsikrede Personers Vedkommende begynder fra det 
Tidspunkt, ti! åivilkel Indmeldelse har fundel Sted paa Blanketter, hvis Form fast
sættes af Bestyrelsen, under Forudsætning af, at forste Præmie samlídig erlægges, 
ellers fra Kl. 12 Middag Dagen efter, at forste Præmie er erlagt.

Forsikringen vedvarer til Udlobet af det Aar, hvori den senest 1. November 
skriftligt opsiges overfor Selskabet, Saafremt en Præmie ikke erlægges inden For- 
faldsmaonedens UdlcJb, kan 5elskubet opsige Forsikringen med 8 Ugers Varsel.

6 Forsikríngspligten omfatter:
a) ifor de under § I a) nævnte Medlemmers Vedkommende enhver, der lonnet 

eller ulonnet er antagel til stadigt eller midlertidigt Arbejde, herunder Arbejde 
i Arbejdsgiverens personlige Husholdning ved Vask, Rengoring og privat Tje
nestegerning for ham og hans Familíe, Desuden omfatter Forsikringspligten 
Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie, Hustruen dog undtaget, íorsaavidt de 
efter Beskaffenheden og Omfanget af deres Gerning maa sidestilles med Ar
bejdere og cr fyldt 10 Aar.

b) for de under § 4 b) nævnte Medlemmers Vedkommende Besætningen og de 
Personer, der paa Færoerne antages til midlertidigt Arbejde paa eller ved 
Ski'bet, livad enlen de er antagel af og lonnes af Rederen eller Ski'bsforeren 
eller af andre.

c) for de under § 4 c) nævnte Medlemmers Vedkommende Besætningen paa de 
omhandlede Skibe og Fartojer, samt enhver Person, der mod Lon eller Akkord 
betaling eller som ulonnet Medhjælp er antaget til stadigt eller midlertidigt 
al udfore Arbejde ved de nævnte Virksomheder. Forsikringen gælder tillige 
Medlemmer af Arbejd*pi\erens Familie Hustruen dog undtaget, íorsaavidt de 
efter Beskaffenheden og Omfanget af deres Virksomhed maa sidestilles med 
Arlbejdere.

d) for de under § l d) nævnte Medlemmers Vedkommende enhver, der mod Lon 
eller Akkordbetaling eller som ulonnet Medhjælp paa Færoerne er anlagel 
til stadigl eller midlertidigt al udfore Arbejde i de nævnte Virksomheder. 
Desuden omfatler Foríikringspligten Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie

Hustruen dog undtaget for~aa\idt de efter Beskaffenheden og Omfan 
get af deres Gerning maa sidestilles med Arbejdere, og íorsaavidt der ikke 
er sikret dem betryggende Aftægt i Ejendommen.

e) for de under § I cl nannte Personers Vedkommende Medlemmets egen Per 
son, men Forsikringen kan tegnes malede?, al den ogsaa omfaller Hustruen, 
saafremt hun i iæ«entlsp Grad dellaper i Mandens Erhvervsvirksomhed.

ÍSaar en Person, der har Forsikringspligt o\erfor sig selv, antajíes til Arbejde 
i en under § 1 e) horende Virksomhed eller ved el under denne Bestemmelse 
horende Skib eller Fartoj. er ban berettiget lil af sin Aribejdsgivcr nt for
lange sig betalt belt eller forholdsvis det Bidrag, han maa erlægge til Ulykkes

forsikringen,
7 Enhver Arbejdsgher. der i Henhold til § 1 a)—d) har Forsikringspligt over

for de af ham beskæítigede. er pligtig til inden 8 Dage, efler al han er indtraadt 
i det Forhold, der medforer Forsikringspligt, at indsende Anmeldelse til Selskabet, 
indeholdende Oplysning om Medhjælpens Art og Beskæftigelsens formodede Varig
hed eller Omfang.

Til Anmeldel«en benyttes Blanketter, hi is Form fastsælles af Beslyrelsen.
Arbejdsgivere, der tilsidesætter Pligten til al tegne Forsikring, eller som ikke 

holder Forsikringen i Kraft, straffe- med Bode fra 50 Kr., der tilfalder S ta l- 
kassen.
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Thorshavn Byraad og Forslandcrskaiberne fiirer for hver Kommune en Liste over 
de Personer, der i Henhold lil § 4 e) har Forsikringspligt overfor sig selv. Listen 
fremlægges lil Eftersyn i Kommunen i Tiden fra den 1. Li] den 15. December 
hvert Aar, og enhver, der mener sig med Urette opfort eller forhigaaet paa Li
sien, maa inden Udgangen af December Maaned indsende sine Bemærkninger 
herom lil Byraadet eller Forsíanderskahel.

Efler al der er laget Stilling til de fremkomne Indsigelser, er Listen afgorende 
for de paa den opforle Personers Medlemsskab af Selskabet i det folgende Ka
lenderaar.

8 Umiddelbart efter hvert Aars Udlob paahviler det Medlemmerne at indsende 
til Selskalbet en saa nojagtig Opgorelse som muligt over Arlen og Omfanget af 
iden i det forlobne Aar beskæfligede Medhjælp.

Opgorelsen affatles paa dertil af Bestyrelsen godkendte Blankeller, der tilsendes 
hvert Medlem i hvert Aars Januar Maaned.

9 Præmiens Storrelse afhænger nf Risikoen, i hvilken Henseende Forsikrings- 
bestanden inddeles i Fareklasser. For hver KJasse fastsættes en Tarif paa Grund
lag af Reglerne i Bekendtgorelse Nr. 52 af 2. Marts 1936 om Beregningen af Præ
mier for Forsikringer tegnede i Henhold li! Ulykkesforsikringsloven af 20. Maj 
1933.

10 For den lovpligtige Forsikring fastsættes paa Grundlag af den i § 7 omhand
lede Anmeldelse en aarlig Grundpræmie, der forfalder til Betaling forud i April 
Maaned. For Medlemmer, der indtræder i Regnskabsaarets Lob, forfalder Grund
præmien 1 Maaned efler, at Meddelelse er modtaget om Præmiens Storrelse, dog 
tidligst i Aprii Maoned. Det samme gælder Betaling af Tillæg til Grundpræmien 
hidrórende fra Ændringer i Anmeldelsen.

Rederipræmien vedrorende oplagte Skibe forfalder ved Udmonstringen, som forst 
maa >ke, naar Grundpræmien er belalt.

Forsommer et Medlem at indgive Anmeldelse. er Selskabet berettiget til ut op
kræve Grundpræmien efter Skon.

11 Skulde del erlagle Grundpræmiebelob vise sig utilstrækkeligt til at dække 
Selskabets lðbende Udgifler, kan Bestyrelsen til enhver Tid opkræve saa stor Ekstra- 
præmie, som den skonner nodvendig, hvorved gælder folgende nærmere Regler:

Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for Selskabels Forpligtelser. Kreditorerne 
kan dog forst holde sig til de enkelle Medlemmer, efler al del maatte have vist 
sig umuligt at opnaa Dadtning hos Selskabet,

Medlemmerne hæfter indbyrdes principalt pro rata i Forfiold lil den ordinære 
Præmie for Regnskslisaaret eller den Del af delte, for hvilket Medlemmel har 
været belalingspligligt. Subsidiært hæfter Medlemmerne ogsaa overfor Selskabet 
solidarisk.

12 Paa Grundlag af de i § 8 ommeldte Risikoopgorelser beregnes elhvert Med
lems samlede Præmie for det forlíibne Aar. hvorefter Regulering i Forhold til den 
erta"le Grundpræmie Tinder Sted. Udviser et Medlems Konto Underskud, opkræ
ves drlle Belob som Ekslrapræmie. Saafremt et Medlems Konto udviser Over
skud, skal delte efler Bestyrelsens Bestemmelse enlcn udbetale? Medlemmet 
eller tilbageholdes, indtil næste Regnskabsaars Regulering har fundet Sled, og an
vendes til Dækning af dette Regnskabsaars mulige Underskud for vedkommende 
Medlem.

I dbelaling af Overskud sker samtidig med Opkrævning af Grundpræmien for 
det Aar, i hvilket Udibetalingen sker,

13 Udebliver Risikcapgorehen efter § 8 trods Paamindelse mere end 1 Maaned 
efter den fastsatte Tidsfrist, ifalder del paagældende Medlem en Bode lil Selska
bel paa indlil 25 % den samlede Præmie, dog mindst 1 Kr., hvorhos Selska
bel ved Opgcirelsens fuldstlandige t  deblivelse er berelligel lil at opkræve hverl 
folgende Aars Grundpræmie med det dobbelte af det foregaaende Aars Grund* 
præmie, indlil Opgorelsen fremkommer.
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Saafremi Grundpræmie og TillæjKspræmie lil Grundpræmie efter § 10 eller 
Ekstrapræmie efter § 11 ikke er betalt inden 1 Maaned efter Paakr-av, belales 
der en Strafrente paa 2 % af det skyldige Belob for ihver Maaned, hvormed Be
tali tipsfrislen er oversíddet.

14 Grundpræmie og ovrige Forsikringsvilkaar íor frivillige Forsikringer fast
sættes af Beilyrelsen.

15 Ulykkesforsikrings-Raadet paa Færoerne træffer Afgorelse om, hvorvidt en 
Virksomhed eller et Arbejdsforhold har Forsikringspligl, om en Person har Pligt 
lil at forsikre sig selv, og iovrigt i alle Tvivlssporgsmaal vedrorende Forsikringers 
Ordning.

Anmeldelse af Ulykkestilfælde og Medlemmernes Rntlighede.r.
10 Anmeldelse om Ulykkestilfælde, som kan antage* at ville medfore Krav ef

ler Anordningen, ckol -narest muligt og senest inden 8 Doge anmeldes til det fær
oske Ulykken Íorsikrinfí '-Raad. Medfórer Ulykkestilfældet Doden, skal selvom 
l lykke>tilfældet forinden er anmeldt til Raadet —  t  nderretning om Dodsfaldel 
lilstilles Raadet inden '18 Timer efter Dodens Indlræden. Indtræder Ulykkestilfæl
det udenfor Havn eller Ankerplads, regne?. AnmeldeLesfrislen fra det Tidspunkt, 
da Fartójet hor naaet Forbindel'e med Land, Anmeldelsen skal udfærdiges i 2 
Eksemplarer paa =ærlig foreskrevet Blanket, der faas paa Selskabets Kontor, 
og bilægges med den behandlende Læpes Allest. Eet Eksemplar af Anmeldelsen med 
Lægeattest ind endes lil Selskabel 0£ eet Eksemplar, ligeledes med Lægeatlest, ind- 
endes til Ulvkkesforsikringsraadet.

Sel=kabet er berettiget til at kræve Oplysninger ancraaende Ulykkestilfældet samt 
lil at kontrollere, at den tilskadekomne underkastes forsvarlig Lægebehandling,

Anmeldelsespligten purthviler Virksomhedens Indehaver eller den, som paa hans 
Vegne paa Tidspunktet for Ulykkestilfældet forestaar Virksomheden. Forsaavidt. den 
tilskadekomne har forsikret sig selv, samt hvor Anmeldelsen vedrorer en af de i 
Anordningens § 1 omhandlede Erhvervssygdomme, hvorfor der ydes Erstatning, paa
hviler Anmeldelsespligten ham eller ihans efterladle,

Arbejdsgi\ere, der undlader at anmelde et indtruffet Ulykkestilfælde, straffes med 
Boder fra 15 Kr., der tilfalder Statskassen,

17 Ulykkesforsikrings-Raadet paa Færoerne -— der bestaar af Sorenskriveren 
(Dommeren) paa Færoerne som Formand, Amtslægen samt 3 af Lagtinget valgte 
Medlemmer træffer efter at have modtaget alle fornodne Oplysninger Afgo
relse aí, om et anmeldt Ulykkestilfælde kan anses forvoldt under Udforelse af el 
Artøejde, der dækkes aí Forsikringen, om der foreligger et Ulykkestilfælde, om 
den tilstedeværende Lidelse kan -anses forvoldt ved Ulykkestilfældet, samt af Er- 
slatningssporgsirmnlet, og afgor iovrigt alle Tvivlssporgsmaal vedrorende Erstat
ningskravene.

18 Forsikringen omfatter Ulykkestilfælde og Erhvervssygdomme, der opstaar ved 
den forsikredes under Anordningen omhandlede Arbejde eller ved de Forhold, 
hvorunder det íoregaar. Endvidere omfatter Forsikringen Ulykkestilfælde, der be
vislig skyldes den forsikredes Forsog paa Redning af Menneskeliv, Forebyggelse jf 
Ulykker eller Afværgelse af storre materielle og kulturelle Tab, naar delte — paa 
eller udenfor Arbejdsstedet — sker i Sammenhæng med saadan Beskæftigelse.

19 Ydelserne efler Anordning af 29, Marts 19á9 besloar i:
a) Dagpenge for del Tidsrum, i hvilket den tilskadekomne paa Grund aí Ulyk

kestilfældet ikke kan genoptage sit Arbejde i væsentligt samme Omfang som 
tidligere, lobende i Reglen fra den 14. Uges Begyndelse, til Erhvervsevnen i 
det væsentlige er genvundet. Dagpengeretten afibrydes derhos ved Doden el
ler \ed Afgorel-e af Invaliditet-ssporgsmaalet.

Dagpengene udgor 3.— Kr, daglig og udbetales for den foríoíbne Uíie. som 
Regel .hver Fredag.1)

1) Jfr. An. Nr, 161 uf 29. Marts 1939 g 25 nf LI. Nr. 49 af 11. Nov. 1952.
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b) ím aliJitetf erstatning i Form al en auTlig Hente svarende til Invulidítetsgra- 
d e n .  RenLen udgor v e d  fuldstændigl Tab af Erhvervsevnen 900 Kr. aarlig.1)

Ved en Invaliditetsgrad af mindre end 50 '/c, nnsæltes Rente« i Reglen til 
el Kupilalbelbb under Hensyn til den tilskadekomnes Alder, Længden af den 
Tid, der er íorliifbel túden Ulykkens Indtræden, og invaliditetens Storrelse.

Ved en Invaliditetsgrad af 50 % eller derover lober Renten fra den Dag, 
du Dagpengeydelsen ophorer, ellers fra Dagen for Invalidiletssporgsmaalels 
Afgorelse, der normalt træffes, naar et Aar er forlðbct siden Ulykkestilfæl
det.

c) Erstatning til efterladteL>) i Form af el Kapitalbelob, der som Regel andrager 
5100 Kr., o" for Born, for livilke afdode havde Forso rgelses- eller Bidragspligt, 
indlil 2025 Kr, for hverl Barn, dog ikke over 4050 Kr. ialt. Den amlede Er- 
slalninp; til efterladte kan ikke overstige 9450 Kr.

d) Begravelseshjælp") med indtil 200 Kr., forsaavidt BegravelsesudgifLerne afhol
des af de efterladte eller andre private Personer.

20 Udelukket fra Forsikring er Ulykkestilfælde, som den forsikrede selv Uar 
hidforl med Fonsæt-Hur den forsikrede ved grov Uagtsomhed, ved Tilsidesættelse 
uf reglementariske BestemmeLer, *om er holdt tilborlig i Krafl, eller ved Beru
selse selv hidfort eller dog væsentligt bidraget til l  lykkestilfældet, kan Erstatningen 
nedsættes eller borlfnlde,

Krigsulykkcsjorsikring,
21 I Tilfælde, hvor en s Heiihold lil § 4 bl, c) eller e) forsikrel Person ram

mes af Ulykkestilfælde som Folge af Krigsbegivenheder, íorhoj&s Erstatningen med 
de i Anordningen for Færoerne af 8. Novem'ber 1939 om Krigs-Ulykkesforsikring 
Tor sofarende nævnle Retob, Enslalningens hojesle Belob udgor i disse Tilfælde 
15.900 Kr.

Selskabet er foerelliget til for de her omhandlede Forsikringer forud ut opkræve 
en Grundpræmie saml særlige Farezonelillæg, der forfalder til Betaling maaneds- 
vis bagud.

Saavel Crundpræmie som Farezonelillæggel kan lil enhver Tid ændres af Be
styrelsen.

Medlemmerne har Pligl til paa Blanket, der tilstilles dem af Selskabet, forinden 
Rejsens PaníjcgyndeLse at indgive Anmeldelse om Besætningens Antal og Turens 
formodede Variprhed. IS aar Turen er afsluttet, skal der indgives RÍsÍkooi)«orelsc 
lil Selskabet.

Selskabets Organisation og Bestyrelse,
22 Seiskcltets Beslyrelse besluar af .H uf Færoernes Lugting for I Aar ad Gan

gen valgle Personer. Samtidig vælges 3 Suppleanter.
23 Bestyreren vælger selv sin Formand og fastsætter sin Forrelningsorden.
Udgifterne ved Bestyrelsens Rejser og Ophold i Anledning af Moder afholde* uf

Selskubel, nuar Medlemmerne ikke er bosat i Thorshavn.
Der kan ydes Bestyrelsesmedlemmerne Honorar, hvis Slbrrelse skal godkendes 

aT Beslyrelsen for »TryggingarsambandiS Foroyarc.
24 Bestyrelsen har den daglige LedeUe af Selskabet og træffer Afgorelse i aJle 

Anliggender, der ikke er henlagt ti! BesLyrelsen for »Tryggingarsam’bandið Fbr- 
ovar«.

Bestyrelsen kan anlage en Forretningsforer og anden nodvendig Medhjælp.
25 Selskabets Hovedledelse varetages af Bestyrelsen for >Tryggingar»ambandið 

Foroyar«.
Direktoren for »Trvggingarsambandið Forovar« forer paa Hovedbestyrelsens 

\  egne Tilsvn med Selskabet.
26 Til al tegne Selskabet udkræves Underskrift af Bestyrelsens Formand i For 

ening med eet Medlem af Bestyrelsen.

0  Jfr. An. Nr. 16) nf 29. M arls 1939 § 32 og ‘14.
2) Som æ ndret som Folge af midl. Besi. Nr. 50 af 11. Det’, 1944,
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Bestyrelsen kun i det Omfang, del findes nódvendigt. meddele nærmere begræn
sede Speeialfuldmagler.

Til Kob, Aí'hændelpe og Pantsætning aí fast Ejendom samt Optagelse af Laan 
kræves Samtykke fra Bestyrelsen for iTryggingarsaníbandið Foroyar*.

Statstilskud og Præmiebetaling.
27 Statstilskud til Nedsættelse af Præmien kan yde- Selskabet for suadanne Med

lemmer, der driver et Erhverv, og som godtgor, ut deres Aarsindlægl ikke naa- 
1100 Kr. elter, forsaavidt de er hosat i Thorshavn, 1600 Kr.

Statstilskudel. andrager -/r, af den Præmie, der uden saadant Tilskud vilde have 
paahvilet Medlemmet.

Andragende om Statstilskud indgives snare-l efter, ut Ansættelse til Kommune
skat er sket, paa særlige Blanketter, der faas hos Selskabet.

Bellen lil at nyde Statstilskud lil Nedsættelse aí Præmien fortabes, saafreml ved
kommende Forsikringstager ikke inden Udlobel uT paagældende Forsikringsaar be- 
horigt dokumenterer sin Bet til Nedsættelsen.

28 Præmier, som en forsikringspligtig Arbejdsgiver eller anden forsikringsplig- 
lig skylder, kan i Mangel af rettidig Betaling inddrives ved Udpantning.

For Præmier fra Bedere tilkommer der Selskalbet Sopanlerel i Skib og Fragt 
efter Bestemmelserne i Solovens § 267, Nr. 2.

Regnskab og Revision,
29 Selskabets Bejmskabsaar er Kalenderaarel.
Regnskabet udarbejdes af Bestyrelsen i Samarbejde med Direktoren for »Trygg- 

ingarsarnbandið Foroyar«.
Genpart af Regnskabel lilsendes Socialministeriet og Ulykkesforsikrings-Raadet.
Regnskahel Tevideres ved Foranlaltnin« af »Tryggingarsambundið Foroyar«.
30 BeslyreUen udarbejder samlidig med Regnskabsaflæggelsen en Beretning over 

Selskabets Virksomhed i del forlobne Aar.
Genparl af Beretningen sendes lil Socialministeriet, Laglinget, Færo Amt og Ulyk- 

kesforsikríngs-Raadet paa Fa:roerne.
Reservefond,
31 Naar Selskabets Regnskab for el Begnskabsaar er opgjort, og der til de fra 

det gumle Regnskabsaar til det nye Regnskabsaar overforte, ikke endeligt afgjorte 
Skader er afsat de fornodne Belijíb,overfores Aa rets Overskud tíl et Reservefond.

Bestyrelsen foi »Tryggíngarsambandið Foroyar« træffer Afgorelse om Anbrin
gelsen af Beservefondels Midler,

Bestyrelsen træffer efler indhentel Samlykke fra Hovedbestyrelsen Bestemmelse 
om Anvendelsen af Reservefondet lil Dækning af Underskud i uheldige Aar.

I Tilfælde af Selskabets Ophævelse vil Reservefondel være al fordele mellem de 
paa Ophævelseslidspunktel staaende Medlemmer i Forhold til de aí disse indenfor 
det sidste Femaar indbetalle Præmier.

22. Nov. —  VCDTÆGT FOR »FÆRØERNES GENSIDIGE BRANDFORSIK- 
BING« (»Foroya brunalrygging«), (Oprindelig godkendt af Justitsministeriet 8. Juli 
1939, men ændret 22. Nov. 19*10).

KAP. I. Almindelige Beslemmelser,
1 »Foroya brunalrygging« (Færoernes gensidige Brandforsikring) er oprettet i 

Henbold lil ■§ 30 i Lov íor Færoerne \ r .  174 af 24. Maj 1937 om Jordbrugets 
Fremme.

Ved § 2 i midlertidige Bestemmelser for Færoerne af 17. Juni 1910 er det be
stemt, at »Foroya Brunalrygging« (Færoernes gensidige Brandforsikring i sammen 
med »Den gensidige Brandforsikring for Skolebygninger paa Færoerne« indgaar 
som en fælles Underafdeling under del i Henhold til nævnte Beslemmelser opret
tede Forsikringsforbund »Tryggingarsambundið Foroyar .
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1 Henhold tíl ■§ 5 i midlertidige Bestemmelser for Færoerne af 17, juni 1940 om 
Forsikringsvirksomhed fastsættes de nærmere Regler for Foreningens Virksomhed 
og Organisation i en Vcdtægl, der vedtages af Lagtmgel og stadfæstes af Amt
munden. I Medfor af denne Bestemmelse er denne Vedtægt udfærdiget af Lag
tinget og stadfæstet af Amtmanden.

2 Foreningens ISavn er i-Foroya Brunatrygging (Færoernes gensidige Brand
forsikring) .

Foreningens Hjemsted er i Thorshavn, og i Sogsmaalstilfælde repræsenteres den 
af Bestyrelsens Formand. Foreningens Omraade er Færoerne.

3 Foreningens Formaat er al forsikre de til de i Lov Jor Færoerne Nr. 171 af
24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme omhandlede Brug horende Bygninger med 
Inventar samt Besætning paa Stald mod Skade ved Brand, Slorm, Fjeldskred og 
lignende.

Endvidere Jean Foreningen efler de i Kap. X herom givne Regler som Med
lemmer optage saavel offentlige Institutioner som Privatpersoner paa Færoerne,

De i »Den gensidige Brandforsikring for Skolebygninger paa Færoerne« forsik
rede Bygninger forsikres fra den 1. Oktober 1910 at regne i Foroya Brunatrygg
ing« efter de derom i Kapitel XI nærmere givne Regler.

4 Foreningen forsikrer sine Medlemmer mod ethvert direkte Tab. der fora ar
suges dem ved Skade, som lil lojes de forsikrede Genslande ved Brand, Storm. 
Fjeldskred og lignende.

Med egentlig Brandskade sidestilles Skade, som lil fojes de forsikrede Genstande 
ved Lynnedslag, Eksplosion af Lys- og Kogegas samt af Dampkedler, Eksplosiorts- 
og Forbrændings- (iDiesel- elier lignende) Motorer, dog selve den eksploderende 
Genstand undliaget, medmindre særlig Forsikring herfor er tegnet.

Endvidere er under Forsikringen indbefattet Skader, der tilfojes de forsikrede 
Genstande ved Slukning, Nedrivning eller anden .forsvarlig ForanstuUning for at 
forebygge eller begrænse en indtrædende Skade eller ved at Censtanden under 
den skadoforvoldende Begi\enhed 'bortkommer ved Tyveri eller paa anden Maade.

Skade paa elektriske Maskiner, Transformatorer, Ledninger, Kontakter eller 
Apparater, som skyldes Kortslutning eller andre rent elektriske Fænomener, er
stattes ikke, medmindre der opstaar Ildsvande, og i saa Fald ydes kun Erstat
ning for den Skade, der bevislig skyldes Ildsvaade, Skade ved Lynnedslag erstat
tes dog, selvom Ildsvaade ikke opstaar, saafremt det godtgores, at Lynet direkte 
■har raml de beskadigede Genslande. herfra dog undtaget 'Elektricllelsmaalere.

Undtaget fra Forsikringen er Skade ojtslaaeL ved Krig, Opror og borgerlige Uro
ligheder, medmindre tForsikringsitageren kan bevise, a t Skaden ikke skyldes no
get nf samtlige de nævnte Forhold som nærmere eller fjernere Aarsag.

5 Samtlige Foreningens Medlemmer under alle Brancher er solidarisk ans\ ar
lige for de Foreningen paahvilende Forpligtelser. Kreditorerne kan dog íorst holde 
sig til de enkelte Medlemmer, efter at del maatte have vist sig umuligt at opnaa 
Daskning hos Foreningen,

Medlemmerne hæfter indbyrdes principalt pro rata i Forhold til den ordinære 
Præmie íor Regn kabsanret eller den Del af dette, for hvilket Medlemmet har væ
ret betalingspligtigt. Sufcsidiærl hæfter Medlemmerne ogsaa overfor Foreningen 
solidarisk.

6 Til Forsikring kan indtegnes enhver Bygning, som er forsvarligt indrettet mod 
Brandfare i 0 \  erensslemmelse med den til enhver Tid gældende Bygnings- og Brand* 
politilovgivning, og under Forsikringen kan besæres indbefatlet: Gas-, Kloak-, 
Vand- og elektriske Ly?- og Kraftanlæg, Ovne og Varmeanlæg, indmurede Male 
rier, Elevatorer, Maskiner og Redskaber samt Besætning paa Stald.

Endvidere kan i Forbindelse med Bygninger indlegncs fflle Slags Hegn (dog ikke 
levende), Brand- og Brondredfikaber, Broer og Bolværker. Gaardbelægning og dej
lige. Stakhjelme etc. kan ikke indtegnes.
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Erstatning íor Stormskade, Fjeldskred og lignende ydes dog ikke for Flagstæn
ger, Plankeværker, Hegnsmure, Drivhuse og Glasverandaer samt elektriske Instal
lationer og Anlæg. Ejheller er Vinduer og Huder i en forsikret Bygning indbefattet 
under Forsikringen.

I Policen kan optagea rærlige Forsikringsvilk'aar og Klausuler for den paagæl
dende Forsikring,

7 Foreningen tegner ikke Forsikring paa:
a. Bygninger, hvori tilvirkes, aitbejdes med eller lagre* Krudt, Skydebomuld, 

Nitroglycerin, Dynamit, Knoldsoiv eller lignende Sprængstoffer.
b. Elektriske Sikringer og Belysnirigslegemer (Pærer o, 1.)

8 Saalænge Foreningen lííber Risiko for Bygninger, maa hverken disse eller 
undre til samme Sted eller Brug horende Bygninger uden Foreningens Samtykke 
af Forsikringstageren indtegnes i anden .Forening eller Selskab, hvis Bestemmelse 
er al yde Erstatning i de i § 1 omhandlede Tilfælde.

Hvis nogen handler derimod, er Foreningen, saasnart den kommer tii Kund
skab om saadan Overtrædelse, berettiget til straks al ophæve Forsikringen. Er 
Bygningerne pantsatte, gives der dog Punlhaverne en Frist af 11- Dage til at vare
lage deres Tarv og, forsaavidl det drejer sig om et af de under Landbrugsraadels 
Bestyrelse horende Brug, gives Underretning til Landbrugsraadet. Foreningen er 
ikke erstatningsplíglig for indtræffende Skade, medmindre dette maatte folge af 
Reglerne i Lov om Forsikringsaftaler af 15, April 1930 § ;13, 1. Stk. Hvis For
sikringstageren ikke senest samtidig med, al der rejses Krav om Erstatning for 
indtruffet Skade, anmelder, at der er tegnet Forsikring andetsteds, har hun for
tabt enhver Ret lil Erstatning.

Foreningens Ansvar er ibelingel af. al der ikke uden dens Samtykke tegnes For
sikring mod Driftstab eller anden Interesse, knyttet til Brandskade paa den for
sikrede Virksomhed, Huslejeforsikring dog undtaget,

KAP. (I. Indtegning i Foreningen.
tf Forsikringen overtages paa Grundlag af den Forsikringssogendes Begæring ef

ler stedfunden Vurdering, hvorom nærmere Regler faslsælles af Foreningens Be
styrelse. Paa samme Maade íorhoJdes, naar en allerede indtegnet Forsikring on- 
skes forandret.

Om Falgerne af nrigtige Oplysninger fra den Forsikringssogendes Side gælder 
Forsikringsaflalelovens §§ 4—9.

10 ForsiJtringen begynder, forsaavidl inlel senere Tidspunkt er aftalt, saa snart 
Vurderingen er ufhoidl og under?krevet af den Forsikringssogende.

KAP. III. Forandring ued dc indiegnedc Forsikringer.
I I  Ti! Provelse og Regulering af Forsikringssummerne har Foreningen Ret til, 

naar den finder del fornodent, at foretage Eftersyn af de forsikrede Ejendomme 
i del Omfang og paa den Maade, som Foreningens Bestyrelse bestemmer.

12 Saafremt Udsteder, Skorstene, Ovne, Koller, Belysnings- eller Kruftønlæg m. 
v, findes saaledes beskafne, at der er Fare ved at bruge dem, ska! Foreningen 
være berettiget lil at forbyde Brugen, indtil Manglerne er afhjulpne, eller efter 
Omstændighederne ganske ophæve Forsikringen med 11 Dages Varsel saavel lil 
Forsikringstageren som til Pantíhaveren, saml, for saavidl del drejer sig om el 
af de under Landbrugsraadels Bestyrelse henhorende Brug, tillige lil Landbrugs- 
raadet.

Foreningen *'r 'berettiget lil med sagkyndig Bistand og poa den Maade, som den 
anser for mesl forinaalsljenlig, at lade elektriske Krafl- og Lysanlæg efterse.

Hvis et elektrisk Kraft- eller Lysanlæg ved Eftersyn viser sig al have Mangler 
med Hensyn lil Anbeggelí Udforelse, Vedligeholdelse eller Renholdelse, som ikke 
har nódvendiggjort et ligefremt Forbud mod Anlæggels Brug, fastsætter Forenin
gen en Frint, indenfor hvilken Manglerne skal afhjælpes med sagkyndig Bistand.
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Opfyldes de slillede Betingelser Íkke inden Fristens Udlob, kan Præmien forhojes 
i Henhold til Tarifen s Bestemmelser derom.

Er et i Henhold íil et foregaaende givet Forbud eller en særlig Policebelingelse 
(jfr, § 6, sidsle Stk.) overtraadt af Forsikringstageren eller nogen, hvem det 
paahviler at paace Forskrifternes Overholdelse, har Forsikringstageren i Skades* 
tilfælde kun k ra \  mod Foreningen, naar og for saa \ idt det maa anses godtgjort, 
at Skadens indtræden eller Omfang ikke skyldes Overtrædelse af saadanne Forbud 
eller Policebetinigelser.

13 Foretages der ved de forsikrede Bygninger eller den paa Forsikrmgssledet 
stedfindende Bedrift nogen Forandring i Henseende lil Bygningsmaade, Indretning 
eller Anvendelse, som efler Foreningens Tarif medforer Erlæggelse af hojere Præ
mie end den, der hidtil Jiar været svaret af Forsikringen, eller indrettes der med 
Forsikringstagerens Viden i de tilstodende (ISabo) Bygninger saadanne Virksom
heder, som væsentlig foróger Brandfaren, eller flyttes forsikrede Genstande fra 
Bygninger, hvori de havde fiast Anbringelse til andre under samme Forsikring ind
tegnede Bygninger, skol Forsikringstageren slraks gore skriftlig Anmeldelse derom 
til Foreningen.

Forsommes saadan Anmeldelse, er Foreningen i Skadestilfælde fri for Ansvar, 
hvis den ikke vilde have overlaget Forsikringen, og er iovrigt kun erslatningspligtig 
efter Forholdet mellem den sidat betalte Præmie og den Præmie, for hvilken For
sikringen med den skete Forandring kunde have været fortsat.

Vilde Foreningen ved Genforsikring i videre Omfang have begrænset sit An
svar for egen Regning, nedsæltes Erstatningen i samme Forhold.

Overgangen fra Haandkrafl til mekanisk Drivkraft eller en Forandring af denne 
sidste er al betragte som en forandret Anvendelse af Bygningen, og det samme 
gælder en Forogelse af Arbejdernes Antal og af Antallet af Hovlebænke eller Ma
skiner i Træbearbejdningsvirksomheder.

Den Forsikrede .skal lil enhver Tid være pligtig at give ,Foreningen Adgang til 
al (besigtige Forsikringss'tedel. Vægring herved berettiger Foreningen lil Ophæ
velse af Forsikringsforholdet med 14 Dages Varsel, idet Panthaverne og eventuelt 
tillige Landbrugsraadel underretles, saafremt Opsigelse sker.

14 I Tilfælde uf, at nogen af de til Forsikring indtegnede Bygninger viser sig 
al være ombygget eller helt eller delvis nedrevet og erstattet med en til tilsva
rende Anvendelse beslemt ny .Bygning paa samme Plads, betragtes denne som 
traadl i Sledel for den ombyggede eller nedrevne Bygning eller Bygningsdel.

Forsikringsforholdet viderefores uanset Ejer — eller Brugerskifte, men der skul 
herom snarest ske Anmeldelse lil Foreninjren.

KAP. IV. Præmien.
15 Præmien for indU’gnede Forsikringer fastsættes i en af Bestyrelsen oprellel 

og af Justitsministeriet1) godkendt Tarif. Beslyreben kan kun med Justitsministe
riets1) Godkendelse ændre Tarifen.

16 Den Præmie, som i Henhold til Foreningens Tarif paahviler ethverl Med 
lem i Foreningen, erlægges enten hetaarli“l eller halvuørJigt og forfalder til Beta 
ling forud eller henholdsvis hverl Aars 1. April eller hvert Aars 1, April og 1. Ok 
lober.

Enhver Prærmie beregnes fra Begyndelsen af den paagæidende Maaned, Præmie
nedsættelse dog fra Maanedens Udgang. For nedbrudte eller odelagte Bjgninger 
Síortfaider Præmiebetalingen fra Udgangen af det Halvaar (Aar) hvori Forandrin 
gen skriftlig anmeldes.

Bestyrelsen kan med Enstemmighed vedtage midlertidig procentvis Nedsættelse 
i Tarifen. men dersom Nedsættelsen ikke godkendes af Justitsministeriet,1) bort- 
fulder den i det folgende Halvaur.

Nu Landsstyret.
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17 Er der belwlt íor hoj Præmie paa Grund af, at denne har været urigtig bereg
net, uden nl det kon tilregncs Forsikringstageren, vi! det for megel erlagle kunne 
tilbagebetaler, dog ikke íor længere Tid end 5 Aar.

Er der under samme Forudsætning opkrævet for lav Præmie, kan cteít for lidt 
erlagte kun eftcrkræve* for del Aar (Halvaar), hvori Fejlen oplyses.

18 Ethvert Medlem er forpligtet til at svare den Suppleringspræmie, som i Med 
for af § 5 maatte være at opkræve.

Udtrædende Medlemmer deltager i de Forpliglelser, der er paaforl Foreningen 
indtil l  drongen af det Regnskabsaar, iivort Udtrædelsen finder Steid.

19 For Præmie, saavel Grundpræmier som Suppleringspræmier, samt andre Med- 
lemsydelser haves Udpanlningsrel, forsaavidt Bidragene ikke har hensiaaet over 
1 Aar efter Forfaldstiden.

Ingen Bygning maa udslettes af Foreningen pua Grund af resterende Præmie.

KAP. V. Skade.
20 Indtruadl Skade skal af Forsikringstageren snarest mulig skriftlig anmeldes 

til Foreningen,
Er Anmeldelse ikke sket inden 3 Maaneder, efter at Skuden er blevet den Skade

lidte bekendt, er Foreningen ikke erstatningspligt!".
21 For Vurderingen, jfr. § 23, har fundet Sted, maa der ikke iborLÍores noget, 

som hur været indbefattet under Fosikringcn, eller Mure nedrives uden efter Ordre 
fra Myndighederne, eller i det hele foretages nogen Forandring til Skade for For 
eningen.

Deít paahviler dog skadelidle — for egen Regning — saavidt muligt ut redde de 
forsikrede Genstande og at træffe Foranstaltninger til Beskyttelse af beskadigede 
eller ubeskadigede Bygningsdele eller Genstande mod yderligere Skade samt saa 
hurtigt som muligt al drage Omsorg for al faa Tomlen eller vedkommende Byg
ninger saavidt ryddede, a't en nojagtig Vurdering af del indlruadle Tal) kan finde 
Sled,

Forsíimmer den Skadelidte saudun Rydning, eller er denne ikke tilstrækkelig til, 
at den nævnte Vurdering kan foretages, er Foreningen berelligel tíl paa hans 
Bekoslning al foranslalte d d  saaledes videre fornodne.

Har den Skadelidte forsoml de ham i Henhold til ovensluaende paahvilende Plig
ter, bliver et deraf opslaael Ta’b Foreningen uvedkommende.

22 Skaden opgðres for hver enkelt indlegnet Bygning eller Genstand for sig.
Skadens Storrelse bestemmes paa Grundlog uf Forsikrmgsværdien. Denne er for

Bygninger, der genopfores eller istandsættes og ikke forud vur ibeslemte til Nedbryd
ning, del Belob, der efter Priserne ved Skadens Indtræden vilde kræves til lil- 
isvarende Bygningers Opforelse, med Fradrag for Værdiforringelse paa Grund af 
Bygningernes Alder, uden Hensyn til, om gældende Lovbeslcmmelser ikke maatle 
tillade den tidligere Byggemuude eller den benyttede Slags Materialers Anven
delse. For Besætning, Maikiner, Redskaber og ínv^enlar fastsættes Forsikringsvær- 
dicn lil Genanskaffelsesprisen ved Skadens Indtræden med Fradrag for Alder. 
Brug, nedsat Anvendelighed eller andre værdiforringende Omslændigheder,

Ved lolale Skader udgór Erstatningen, nuar der ikke foreligger Over- eller Un
derforsikring, del Belðb, der fremkommer ved al drage Værdien af del, der ikke 
er odelagt \ed Skaden, fra Forsikringssummen.

Ved partielle Skader beregnes, naar der ikke foreligger Underforsikring, del Be
lob, der vil niedgaa lil al istandsætle Bygningen i Overensstemmelse med dens Byg- 
ningsmaíide og de i den anvendle Bygningsmaterialers Art og Godhed.

Ved Oi erforsikring, der foreligger, naar Forsikringssummen oversliger den virke
lige Værdi, trædeT ved Opgørelsen af lolule Skader den virkelige Værdi i Sledet 
for Forsikringssummen.

Ved Underforsikring, der foreligger, naar den virkelige Værdi overstiger For
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sikringssummen, reduceres, saavel ved tolale sotn ved partielle Skader, Skadesbelo- 
"bel efler Forholdel mellem Forsikringssummen og den virkelige Værdi.

Resier ansættes til den Værdi, som de til Nybygning paa samme Sted eller til 
anden Anvendelse har for den Skadelidte, der er forpligtet ti! at overtage dem 
saavel som andre beskadigede Genstande ti! den derpaa satle Værdi. Foreningen 
er dog berettiget til at overiøge en beskadiget Genstand mod at erslatle dens 
Værdí for Skadens Indlræden, saavelsom til at islandsælle beskadigede Genstande 
og iovrigt til ul yde Erstatning in natura.

For Bygninger, bestemt til Nedbrydning, beregnes Erstatningen kun efter Vær
dien af Bygningsmaterialet. Var Nedbrydningen ikke umiddelbart fores taaende, be
regnes der dog desuden en pa-ssende Erstatning for den Indskrænkning af Brugs
tiden, som Skaden har medfort.

23 Skadesopgiirelse foretages af Foreningen snarest muligt.
Vurderingen til Bestemmelse af en Erstatnings Stórrelse eller lil Bevis for dens 

Anvendelse forelages af Vurderingsmanden i det paagældende Distrikt i Samarbejde 
med Distriktets Repræsentant. Desuden kan der, naar Formanden finder det for- 
nodenl, tilkaldes særliige kyndige Vurderingsmænd.

Den Skadeli'dle er pligtig al give alle Oplysninger, som han er i Stand lil, om 
Skaden og dens Aarsag og at fremlægge alle Bbger, Regninger, Overslag, Tegnin
ger o. 1., der kun tjene til Vejledning ved Skadesopgórelsen.

Dersom den SkadeHdíe onsker en Skadesopgorelse afgjort ved Overskón, skal 
Anmeldelse herom ske til Foreningen inden 1 Uge efter at den Skadelidte har 
modtaget Opgiirelse, og der væges hertil 2 Mænd, der ikke maa have deltaget i 
den forste Forretning, en af Foreningen og en af Skadelidte. Ogsaa Foreningen 
kan inden 1 Uge efter, at Opgorelsen er sluttet, forlange Overskon. Overskonsmæn 
dene vælger fouinden Forretningens Foretagelse en sagkyndig Opmand. Kan de 
ikke blive enige herom, udpeges Opmanden af Landfogeden. Opmanden træder 
kun til, hvis Overskbnsmændene ikke kan enes om Erstatningens Stórrelse, og afgiir 
da, indenfor Grænserne af Overskíinsmændenes Vurderinger, de Punkter, hvorom 
der er Uenighed.

Overskbnnet skal foretages efler de i § 22 givne Regler.
Omkostningerne ved Cherskonsforretninger betales oi den Skudelidle, naar For

retningen er begæret af ham, og den gaar ham imod, men i alle andre Tilfælde af 
Foreningen.

Saavel den Skadelidte som Foreningen kan kræve, at Erstatningens Slorrelse 
straks fasUætles paa den i nærværende Paragrafs I. Slk. anforte Maade, uden 
at den i 2. Stk. nævnte Opgíirelse finder Sled. 1 dette Tilfælde fordeles Udgifterne 
ved Forretningen ligeligt mellem begge Parter, naar denne afholdes efter Begæring 
af den Skadelidte eller efter Overenskomst mellem Parterne, hvorimod Foreningen 
alene afholder Udgiften ved en af den begært Skónsforrelning.

Saa\el den Skadelidte som Foreningen har \ed de i denne Paragraf nævnte 
Forretninger Ret til foruden de valgte Vurderingsmænd eller Overskdnsmænd at 
lade sig bistaa af andre.

Repræsentanten er pligtig forud at underrelle Landbrugsraadet om Vurderings- 
forretninger vedrorende de under Landbrugsraadels Bestyrelse henhorende Brug.

24 Erstatning for beskadigede eller odelagle Bygninger skal anvendes lil disses 
Istandsættelse eller Genop,forelse, undtagen naar Bygningernes Istandsættelse i Til
fælde af partiel Skade er forbudt ved Lovgivningen, eller Bygningerne tiir Skadens 
Indtræden var beslemt til Nedbrydning (jfr, § 22).

25 Dersom Bygniinger ónekes genopforl udenfor Tomten, men dog paa samme 
Ejendoms Areal, vil et Andragende herom være at forelægge Landbrugsraadet til 
Afgorelse for saa vidt angaar Landbrugsejendomme og Amtel for saa vidt angaar 
andre Ejendomme.

Den Omstændighed, at den Skadelidte j Henhold til Lovbestemmelser, Reglenien-
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ter e. I, nodsages lil al genopfcire beskadigede Bygninger udenfor Tomlen, beret- 
liger ham ikke lil Erstatning af Foreningen for det herved forvoldte Tab.

Ønskes en Erstatning udbetal), uden at der bygges for samme, eller til Nybyg
ning udenfor Grænserne af den Ejendom, hvorpaa de tidligere Bygninger laa, 
eller til Opforelse ai Bygninger væsentlig forskellige fra de odelagle eller til Op* 
forelse af flere Ejendomme eller Hl en anden Bedrift, og de i den paagældende 
Ejendom interesserede Panthavere eller andre vedkommende giver deres Samtykke 
dertil, vil deÉe efter Erklæring íra Foreningen kunne hevilges af henholdsvis 
Landbrugsraadel eller Amtet, jfr. 1. Stk., mod en Alkortning i Erstatningsbelobel.

26 Jnden nogen Erstatning kun forlanges udbetalt, pauhviier det den Skadelidte 
ved en vediujgitsmæssig afholdt Syns- og Vurderingsforrelning eller paa anden aí 
Foreningen godkendt Maade at godtgore, at de delvis eller helt odelagte Bygnin
ger er blevel islandsatle eller genopfonte overensstemmende med Keglerne i foran- 
slaaende Paragraffer.

Iovrigt har den Skadelidte Pligt til, naar det forlanges, at fremlægge de samme 
Ofplysninger om Erslatníngens Anvendelse som ved dens Ansæltelse (jfr. § 23, 
Stk. 3).

Viser det sig ved en i Henhold lil 1. Slk. afholdt Syns* og Vurderingsforrelninj,, 
at Mur- eller andre Bygningsdele, som ved Skajesopgorelsen blev beregnede til 
Nedbrydning, ikke er nedbrudt, men derimod bibeholdt i den ny Bygning, eller 
at andre Genstande, der ved Skudesopgorelsen betragtedes som ubrugelige, senere 
er istandsat, bliver Beslernes saaledes fremkomne Merværdi at afkorte i Erstat
ningen.

Viser del gig paa samme Maade, al Istandsættelsen eller Genopforelsen har kostet 
mindre end beregnet, bliver kun del anvendte Belob at udbetale, idet den Forogelse 
af Byggeomkostningerne, der fremkommer ved l ’dvidelse eller dyrere Bygge- 
maade, ikke medregnes lil det Belob, der kan anses anvendt,

GodLgores det paa anden Maade, at en Erstatning overstiger, hvad der kræves 
'til den lidte Skades Dækning, er Foreningen ikke piíglig at udrede del oversky
dende.

27 Erslatningsbelob for Bygninger forfalder til l dbetaling l t  Dage efter, at 
vedlægtsjræssigl Bevis er fiirt for, at Skaden er istandsal eller Bygningerne gen
opfort, forud&al at der ikke ifolge andre Bestemmelser i Vedtægten er nogel til 
Hinder derfor. -Er der indledt ofifenllig Undersogelse, linder Udbetaling forst 
Sled, naar Foreningen har hufl Lejlighed til at gore sdg bekendt med Udskrift 
af Forhoret.

28 Forinden Bygningers Cenopíiirelse er tilendebragt, kan delvis Udbetaling af 
Erstatning finde Sled, (iíler Bestyrelsens Skíin, naar der ikke i det om Skadens 
Aarsag oplyste eller andre Omstændigheder findes nogel ti) Hinder derfor. Ende
lig Udbelaling finder Sled, naar Bygningerne er hell genopforl.

29 Erstatningen kan ikke belægges ined Arrest elier være Gensland for Ekse
kution uden i Forbindelse med Ejendommen.

30 Er det i § 26 ommeldte Bevis ikke fóri inden UdlobeL af 2 Aar, laber den 
Skadelidte sit Krav paa Foreningen, idel denne dog med mindst 6 Maaneders 
Varsel skal give ham Meddelelse om Fristens Længde og om Folgerne aí dens 
Ikke-Overholdelse, Under alle Omstændigheder er Kravel forældet 5 Aar efter 
Skadens Indlrnideii.

31 H vis Forsikringslageren i væsentlig Grad misligholder de ham ifiilge Ved
lægten og Politebelingelserne paahvilemlc Pligler og derved forvolder Skade, eller 
gor sig skyldig i Assurancesvig, vil Erslatningsrellen hell eller delvis fortabes. An
gaaende Overtrædelse af særlige Forbud henvises til § 12.

Skade foraarsagel med Forjæt eller i selvforskyldt Beruselse erstattes ikke.
Er Skaden, uden al For?æt foreligger, foraarsagel ved Overtrædelse af Straffe

lovgivningen eller Brandpolililovgivningen, herunder Slærkslromsreglemenlet, eller 
iovrigl ved Uuglsonvhed íra Forsikringstagerens Side, cr Foreningen bereltiget lil
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efler Graden of Uagtsomhed at nægte Erslalning eller al afkorte i denne, idel dog 
Afkorlningen /or simpel Uagtsomhed ikke kan overstige dei i Forsikríng=aflale- 
lovens § 20 fastsatle Maksimum. De i denne Paragrafs 2. og 3. Stk. anforte Be
stemmelser gælder ogsaa, naar den Handling, der medfiirer Fortabelse eller Ned
sættelse af Erstatningen, skyldes den Fopsikredes med ham (hende) samlevende 
Ægtefælle. 1

Afkortningens Sliirrelse skat godkendes af den Tilsynsforende.
32 Har Forsikringstageren mistet Helten til Erstatning, heit eller delvis, forbehol

des Erslalningen dog dem, der for Skadens Indtræden i Henhold lil tinglyste 
Pantebreve, Overdragelsesdokumenter eiler Udlæg maalle liave erhvervet Rettighed 
over Ejendommen, forsaavidl de ikke paa anden Maade kan blive holdt skadeslós 
af den paagældende ovrige Formue,

I disse Tilfælde er Erstatningens Udbetaling til vedkommende berettigede ikke 
afhængig aí Bygningernes Genopforelse.

KAP. VI. Genforsikring.
33 Foreningen er berettiget lil at afgive Genforsikringer tii andre Selskaber i 

del Omfang, hvori det findes fornodent.
Saadan Genforsikring medíorer ingen Forandring i Foreningens og Forsikrings

tagernes gensidige Forhold.

KAP. VII. Forsikring af Bygninger under Opfórelse.
34 Bygninger under Opfórelse kan i Forbindelse med dc paa Byggepladsen til

stedeværende Byggematerialer og Stilladser indtegnes til Forsikring ved Selvangi
velse efter relle Vedkommendes Ønske. Om Selvangivelse gælder Regien i § 16.

Indtegningen medfiirer solidarisk An«\ar som ved andre Forsikringer.
Forsikringen bortfalder, uanset al l'orsikringsliden ikke er udlobel, naar Byg

ningen har været laget i Brug i 4 Uger.
Præmien, der erlægges forud for hele del ved Tegningen fastsatte Tidsrum, (be 

lales ved Forsikringens Tegning.
Ved Opgcirelsen af en Skade paa en Rygning under Opfórelse med de for denne 

bestemte Materialer maa den Skadelidte til Bestemmelse af den sande Forsikrings- 
værdi i Skadeni Øjeblik fremlægge Regninger, Fakturaer eller Udskrifter af Leve- 
randorernes Boger over de leverede Materialer samt paa Tro og Love afgive Er
klæring om, hvorvidt samtlige disse Maierialer har været til Stede paa Byggeplads 
sen, uden senere delvis al være blevet bortforte, eller hvor meget af disse der har 
været oplagt paa Byggepladsen, eller pna anden lil,forladelig Maade godlgore Vær
dien af Materialerne. Efter de Oplysninger, som Skadelidte og de af denne an
vendte Haandværkere kan give paa Tro og Love, om hvor meget Bygningens Op- 
fbrelse er fremmet, fastsættes det Belob, som den anvendte Arbejdslon kan ansæt
tes lil. Værdien af Materialerne med Tillæg af Transportudgift og Arbejdslon ud- 
gor den snnde Forsikringsværdi i Skadens Øjeblik. Skadens virkelige Belob er For
skellen imellem den sande Forsiknngsværdi og Værdien af de efter Skader til
stedeværende beskadigede og ubeskadigede Bygninger og Materialer.

KAP. VIII. Regnskabsvæsen, herunder Reservefond etc.
35 Foreningens Regnskabsaar er Kalenderaarel. Der aflægges særligl Regnskab 

for Tiden 1/^-1940 til a ij^ -l^ lO ,
36 Ved Opfórelse af Foreningens aarlige Balance anfores:

a. iblandt Aktiverne:
1. Priorilelíobligatioiier efter deres paalydendc Belob,
2. Statsobligationer og andre lignende Effekter, hver Slags for sig, efter deres 

Kursværdi paa den sidste Dug i Regnskabsaarel,
,4 udtistaaende Fordringer, ligeledes hver Slags for sig, med deres til Bogs 

fíirte Reliib,
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1. paalobne Renter, berepnede lil den sidste Dag i Reprnskabsaarel, og 
5. Inventar, forste Gany n-ed del Belob. del har koMet al anskaffe, og siden 

hvert Aar med Fradrag af 10 % af del oprindelige Belob, og

b. iblandt Passiverne:
1. Laan uden Hensyn lil Forfaldslid med paalobne Renler lil den sidsle Dag 

i Regnskabsaaret.
2. endnu ikke berigtigede Erstatninger med de formentlige Reslbelob,
;■$. anviste. men ikke nf.fordrede Erslalninger med de anviste Belob, og
1. andre Gældsposter med deres paalydende Belob.

37 Foreningens Aarsregn*kub skal aí Bestyrelsen afgives til Revision inden Ud
gangen a f Marls Maaned. Afskrift aí Regnskalbet sendes Amtmanden, Lagtinget, 
Landbrugsraadet og den Tilsynsforende, samt kundgores i Ekstrakt i det lil offent
lige Bekendtgorelser autoriserede Blad.

Hovcdregnskabet, der skal være ledsaget af en Oversigt over Antallet af de ind- 
legnede Forsikringer og Forsikringsbeløbet under hver af de forskellige Tarifafde
linger saml de om Regn-kabet imellem Bestyrelsen og Revisorerne forte Forhand
linger, skal i 1 Uger efter Oífentliggorelsen lienWgge paa Foreningens Kontor til 
EFlersyn for Medlemmerne.

Af det trykte Regnskab skal der lilstilles enhver af Foreningen*- Repræsentanter 
nogle Eksemplarer, der paa Anfordring skal udlevere- til Foreningens Medlem
mer.

38 Til Dækning af overordentlige l dgifter dannes en Reservefond ved Hjælp 
aí aarlige Bidrag paa 1/1q % of Forsikringssummen. Disse Bidrag bortfalder, 
forsaavidt Reservefonden ved Aarets Begyndelse den 1. April har udgjort mindst 
1 % af de indtegnede Forsikringssummer.

Indtil Reservefonden har naael den nævnte Storrelse, hæfter Jordfonden for de 
af Foreningen legnede Forsikringer.

39 Reservefondens Midler frugtbargores ved Udlaan efter Reglerne om Sikker
hed for umyndiges Midler eller paa anden Maade, forsaavidt justitsmirtisleren giver 
sit Samtykke hertil, ir.en maa aldrig anvendes paa en Maade, der ikke slaar i 
Foilbindelse med Foreningens FormaaJ.

Forentingens Kassebeholdning anbringes efter Bestyrelsens Bestemmelse.
40 Forsaavidt del ved el Aarsregnskabs Opgorelse viser sig, at Aarets Indtægter 

ikke har kunnet dække deLs Udgifter, og det manglende ikke kan dækkes af Re
servefonden, uden al denne nedbringes under del i § 38 angivne Minimumsbelbb, 
skal det inddírkke* ved en i det paagældende Aar stedfindende Ekstraopkrævning.

Ekstraopkrævning hethover kun al íinde Sted. forsaavidl del manglende Befoít 
udgtir 10 ^r uf Aarspræmien.

KAP. IX. Foreningens Organer.
41 Foreningens Hovedledelse varetages af Beslyrelsen for »Tryggingarsanibandið 

FiSroyar<t.
Direkloren for »Tryggingaríambandið Fórojarv fórer paa Forbundets Vegne 

Tilsyn med Foreningen.
42 Foreningen* Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer, der vælges for I Aar ad 

Gangen med 3 Medlemmer af Lagtinget og 2 Medlemmer af Færoernes Land* 
brugsraud. Samtidig vælges 5 Suppleanter.

43 Beslyrelsen repræsenterer og forplinter Selskabet saavel udadtil som overfor 
de enkelte Medlemmer, BestyreLen vælger selv sin Formand. Bestyrelsen kan an
tage en Forrelningsforer og anden nodvendig Medhjælp og íaslsætler Forretnings- 
forerens og Medhjælpernes Lðn.

BestyreLen antager de nfidvendige Repræsentanter og Vnrderingsmænd og fast
sætter deres Lou.
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Formanden repræsenterer Selskabet udadtil overfor Domstolene, tilskadekomne og 
de Myndigheder, som varelager disses Interesser.

Bestyrelsen skal samtidig med, al Regnskabel indsendes til Decision, jfr. § 37, 
afgive en Beretning over Virksomheden i del forlóbne Aar.

44 Foreningens uarlige Regnskab revideres ved Foranstaltning af »Tryggingar- 
sambandið Fbroyar«.

Der kan af Foreningen antages eti Revisor tø Udforelse af den daglige Revi
sion.

45 Bestyrelsen holder Mode efler Indkaldelse af Formunden, eller naar det be
gæres af mindst 2 af dens Medlemmer.

Bestyrelsen behandler de Sager, som Formanden forelægger den, eller som den 
finder Anledning til at fordre sig forelagt. Bestyrelseta træffer i det hele laget 
Bestemmelser i de Anliggender, som Vedtægten dier andre gyldige Bestemmel
ser henlægger lil dens Afgorelse og som ikke er lien lagt til Bestyrelsen for »Trygg- 
ingarsambandið Foroyar«. Alle Afgorelser træffes ved simpel Stemmeflerhed.

Foreningen tegnes af Formanden i Forbindelse med et Medlem af Bestyrelsen. 
Til Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom og lil Optagelse af Laan udkræ
ves dog Samlykke fra Bestyrelsen for »TryggingarsambandiS FoToyar*. I disse 
Tilfælde tegnes Foreningen af samtlige Bestyrelsesmedlemmer.

Formanden leder Foreningen ndadlil og udforer enhver ham af denne Vedlægl 
eller af Bestyrelsen paalagt Funktion, forer Kontrol med Rcgnskabsforeren og For- 
ningens Kasse, ligesom han paaser, al Foreningens Rcpræsentanler og Vurderings- 
mænd varelager deres Hverv paa rette Maade. Han forelager Indstilling li! Be
styrelsen om Antagelse af Repræsentanter og Vurderingsmænd, naur Lejlighed ind
træffer paa Grund af Díidsfald eller andre Aarsager.

Næstformanden overtager í Tilfælde af Formandens Forfuld hans Funktioner.
Forretningsføreren \ aretager under Formandens Tilsyn alle Sekretær-, Regnskalbs- 

fórer- og KaSEererforrelninger og drager Omsorg for tydelig og nójaglig Regn
skabsførelse og Bogholderi i Overensslemmelse med nærværende Vedlægl. Iov
rigt beslemmes hans Funktioner af Bestyrelsen.

Formanden oppebærer et af Repræsentantskabet for »Tryggingarsambandið For
oyar* fastsat Honorar, der udrede^ af Foreningen.

Formanden og Forrelningsforeren eiiiolder deres Udgi fler paa Rejser i For
eningens Tjeneste godtgjort efler Regning.

De ovrige Bestyrelsesmedlemmer erholder ingen Lon, men faar Diæter og Rejse
godtgørelse efler Regler, faslsat af Repræsentantskabet,

Regnskabsfbreren sliller den Sikkerhed, som Bestyrelsen forlanger.
Revisorerne varelager deres Pligter i Overensslemmelse med denne Vedtægt og 

skal paase, at all Regnskabsiæsen fores nójagligl og rigtigt, og al Foreningens 
Kassebeholdning og andre Aktiver er til Stede.

Revisorerne har Ret lil at foretage Kasseeftersyn saa ofte, de finder Anledning 
dertil, og ska! foretage uanmeldt Kosseeftersyn mindst lo Cange aarligt.

I Tilfælde af Dødsfald eiler Fratrædelse indenfor Bestyrelsen indtræder Supplean- 
lerne i den Rækkefølge, de er valgt.

KAP. X. Frivillige Forsikringer.
46 Foreningen tegner udover de i det foregaaende omhandlede lovpligtige For

sikringer tilsvarende Forsikringer af faste Ejendomme med Tilbehor saavel for 
offentlige Institutioner paa Færoerne som for private.

Fra disse Forsikringer kan dog undtages Skade ved Storm, Fjeldskred og lig
nende paa Bygninger, der paa Grund af Ælde, daarligl Bygningsmateriale, svag 
Konstruktion, mangelfuld Vedligeholdel e eller særlig udsat Beliggenihed maa an
tages al være farlige Risici.

Foreningen tegner endvidere selvstamdijre Losórebrandforsikringer.
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47 For de frivillige Forsikringer gælder dc for de lovpliglige Forsikringer givne 
Regler med de nedenfor anfbrte Ændringer og Tílfojeiser.

48 Frivillige Forsikringer knn efter nærinere af Bestyrelsen derom givne Heg
ler overtages uden stedfunden Vurdering paa Grundlag af en af den Forsikrings- 
sogende udfærdiget Selvangivelse.

Selvangivelse til Forsikring træder 'forst Í Kraft, naar den er anerkendt af F o r
eningens Konlor. Kan Selvangivelsen ikke anerkendes, skal Meddelelse lil den For- 
sikringssíigende .afsendes senest l  l'ge efler Modtagelsen.

49 Ingen Forsikring maa med alt Tilbehor overstige 50.000 Kr., jfr. dog ne- 
denfor.Bygninger paa eet Malr. Nr. betragte* som udgorende een Forsikring, med 
mindre der er en Afstand mellem dem af mere end 30 m. for brandfarlige Byg
ningers Vedkommende og af over 12,5 m, naar det gælder en ikke brandfarlig Byg
ning, Bygninger, der er beliggende paa flere Malr, Nr., betragles som udgorende 
een Forsikring, naar de horer til samme Bedrift, og ovennævnte Afstande ikke 
er tilstede.

Bestyrelsen kan, hvor det antages at være i Foreningens Interesse, undtagel
sesvis tillade, at Forikringer paa over 50,000 Kr. optages.

En Forsikring, der allerede er indtegnet i Foreningen, men som ved Tilbyg
ning eller Omvurdering senere overstiger ovennævnte Forsikringssum, skal fore
lægges Bestyrelsen i dens fórste Mode efter Forhojelsen.

Bestyrelsen kun opsige saadanne Forsikringer med 1 Maaneds Varsel, lil el 
Halvuars Udlob.

En frivillig -Forsikring kan ikke tegnes, naar den er beliggende i umiddelbar 
Nærhed .af andre Í Foreningen indlegnede Bisici, saaledes al den i Forbindelse 
med diase udgor mere end 1/3 r/ t  af Foreningens Risicø.

50 De af Foreningen tegnede LosorebrandJorsikringcr omfatter samtlige -de i 
Brandens Øjeblik tilstedeværende Genstande, som falder ind under Policens Ord
lyd, Forsikringen omfaller dog ikke folgende Genstande, medmindre særlig For
sikring herfor er tegnet:

a. Penge, Værdipapirer, Stempel og andre Værdimærker.
b. Manuskripter. Dokumenler, Modeller, Tegninger og lignende.
c. Molorkoretojer, Truktorer og lignende.

Bortflytning af de forsikrede Genstande Tra det opgivne Forsikringssled skal 
anmeldes til Foreningen og eventuel fornoden Tillægspræmie belales, S’aafremt del 
onskes, at Forsikringen skal gælde paa det nye Sted eller i andre Lokaler eller 
Bygninger, hvilket kun kan ske under Forudsætning af, ul del nye Forsikrings- 
sted ligger indenfor Foreningens Omraade.

Naar Flytningen i behorig Tid er anmeldt og godkendt, gælder Forsikringen ogsaa 
under Flytningen. Dersom sandan Anmeldelse og Godkendelse ikke har fundel 
Sled, kommer Beglen I Forsikringsaftalelovens § 88 lil Anvendelse paj« Forhol
det.

51 Forsikring af privat Jndbo omfolter de Gensinnde, der tilhorer den Forsik
rede og hans Hussland (Logerende herfra undtaget l. Dog er en enkelt índbogen- 
stand hojst forsikret for 15 r/c af Forsikringsbelobet for Indboet og aldrig for mere 
end 5000 Kr., medmindre særlig Forsikring er legnet.

Dor den Forsikrede, indtræder Boet elier Ægtefællen, saalænge denne Jiensid- 
der i uskiftet Bo, i den afdodes Rettigheder og Forpligtelser. Det samme gælder om 
Konkursboet, ^aalænge det er under Skiftebehandling.

Opihorer den Forsikrede at være Ejer af de forsikrede Genstande, forbliver For
sikringen alligevel i Krufl i et Tidsrum af 14 Dage derefter, forsaavidt den nye 
Ejer ikke har de samme Genstande forsikret i et andel Selskalb. Saafremt den nye 
Ejer ikke i Lobet af de nævnte 1!1 Dage bringer Forsikringen i Orden i sil eget 
Navn, lræder den ud af Kraft,
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52 Genstandenes Værdi on=a;líes normalt eíter deres Anskaffelsespris med for- 
nodenl Fradrog for Forringelse af Ælde, Slid. Mode- eller Systemforandring, ned
sat Anvendelighed eller af andre Grunde,

For Genstande, sotn Forsikringstageren celv har lihírket til Salg, bestemmes 
Grandskadens Storrelse paa Crundlag af den Pris, som ved Salg paa almindelige 
Vilkaar vilde kunne opnaas umiddelbart for Ildsvaadens Indtræden med Fradrag 
for regelmæssige Salgsomkostninger, undgaaet Handelsrisiko saml Fordelen ved 
kontant Betaling, dog kun forsaavidt Forsikringslageren ikke derved opnaar cn 
Fordel, som han ikke vilde have opnaaet, dersom Branden ikke 'havde fundet 
Sted.

53 Lbsorebrondforsikringer dækker kun mod virkelig Ildebrand og ikke mod 
Smuauheld i det daglige Liv. hvorfor f. Eks. Erslalning ikke ydes. fordi der ved 
Tændstikker, Tobaksrygning eller Gliíder svides Hul paa Klædningsstykker, Para
plyer, Mobelbetræk, Tæpper eller lignende. Genstande, der anbringes ved Kak
kelovne, Varmeapparater eller Ildsted eller i Koller, Ttirresluer, Ovne eller for
sætligt eller uagtsomt udsættes for Ild eller Varme, erslatles ikke, hvis de der
under tager Skade.

Efler en Skade nedsættes Forsikringssummen for Resien af den Tid, for hvilken 
der er betalt Præmie, med Erstalningsbelobet. Foreningen har derhos efter (Erstat- 
ningsudbetalingen Ret til med 1 Uges Var=el at ophæve Forsikringen mod ul godt- 
gbre Praimien forholdsmæssigt for den lilbageblivende Del af Forsikringssummen 
fra Forsikringens OpJibr til Udlobet af den Periode, for hvilken Præmie er betalt. 
Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 1 Uge efler Erstatningens Ud
betaling.

Forsikringstageren mister sin Rel til Erstalning, saafremt ban ikke inden 6 
Maaneder, efler nt Foreningen skriftlig! har afslaael et Erstatningskrav, indbrin
ger Sagen for Itctten.

54 Udtrædelse af Foreningen med den Virkning, at Interessenten loses fra sine 
Forpligtelser overfor denne, kan kun finde Sted med il Maaneders Varsel til en 1, 
April Kl. 12 Middag og tidligst el Aar efler Indtrædelsen. En Udtrædelse, ved 
hvilken kun Bcreltigelsesfonholdet oplbses, kan dog ske li! enhver Tid.

Er Udmeldelsen mangelful, betragtes den forst som indgivet fra det Tidspunkt, 
da Manglerne er godtgjort afhjulpne. Godkendelse af en behorig Udmeldelse etler 
Meddelelse om Mangler skal alsendes senest 1 Uge efler Modlagelsen,

For at være gyldig skal en'hver Begæring om Udtrædelse af Foreningen være 
affatlel i Overensstemmelse med den i Policen herom givne Anvisning, og skal, 
forsaavidt Forsikringer for faste Ejendomme angaar, være ledsaget af Samtykke 
til Udslellelsert fra alle dem, som paa den Tid, da I dmeldelsen finder Sted, er 
interesserede i Bygningerne i Henhold til Pantebreve, Overdragelsesdokumenter. 
Udlægsforretninger eller lignende.

Lignende Sumtykke maa indhentes, saafremt en Nedsættelse af Forsikringssum
men under dens virkelige Værdi skal finde Sted.

Udlrædende Medlemmer har ikke Krav paa Andel i Foreningens Reservefond 
eller ovrige Formue.

KAP. XI. OvcrgungsbeslemmuUi'r.
55 De i »Den gensidige Brundforsikringsforening for Skolebygninger paa Fær

oerne* pr. d. 1. Januar 19(1 tegnede og i Kraft værende Forsikringer overtage* 
fra summe Dalo af »Fiiroya Brutiulrygging« som frivillige Forsikringer efler de
i Kapitei X omhandlede Regler.

Pramiien for disse Forsikringer er 2 % p, a. indlil Omvurdering og Premiabereg- 
ning har fundet Sted i Overensstemmelse med nærværende Vedtægts Regler.

De »Den gensidige Brundforsikringsforening for Skolebygninger paa Færoerne« 
tilhorende Akliver saavel knntante Midler som Præmierestanter henlægge*
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til »Fiiroja ltnjnalry|ignig«s Reservefond, ligesom eventuelle Passiver overlages af 
»Fiiroyu Brunalrygging«.

Medlemmer af »Den "ensidige Brandforsikring for Skolebygninger paa Fær
oerne«, der ikke on'Jcer at legne Forsikring i »Foroya Brunatrygging*, liar Ad
gang lil inden den 15, Januar 1911 al meddele delle med den Virkning, at For
sikringen ames ophorl fro den 1. Januar 1911. De saaledes udtrædende Medlem
mer har ikke Krav paa Andel i Reservefonden.

56 Nærværende Vedtægl træder i Kraft strax og træder i Stedet for den af Ju
stitsministeriet under 8, Juli 1939 godkendte VedLægt.

22. Nov. Midi. Besl. (Nr. 39) om Ændr, i kgl. An, af 22. Juni 1938 om 
Udovelsc af TANDLÆGEVIRKSOMHED. (Indíojel i An. 1938).

27. Nov, Midi, Besl. (Nr. 10) om Foranstaltninger mod Forstyrrelser af 
RADIOMODTAGNING.

1 Ved eleklri^ke Anlæg, Maskiner og Apparater, der tages i Brug efter disse 
Bestemmelsers Ikrafttræden, og som virker forstyrrende for Modtagning af Radio
udsendelser, eller som virker forstyrrende for drevne eller tilladle Modtageanlæg 
for Radiotelegrafi og Radiolelefoni, jfr. §§ 8 og 9, skal der saafremt disse 
Forstyrrelser ikke efler Skiin af Elektricilelsnævnel med rimelig Bekostning kan 
afhjælpes eller dæmpes ved Fornnstallning ved de paogældende Modtageanlæg
af Ejeren henholdsvis Brugeren og paa sammes Bekostning træffes de lil Afvær
gelse eller Formindskelse af saadanne Forstyrrelser virksomme Foranstaltninger 
(f, Eks. Anbringelse af Kondensatorer, Spoler og Modstande, Afskærmning eller 
Omlægning af Installatiooslcdninger m. m.) i Overensstemmelse med herom truf
fen Bestemmelse af del i Kundgorelse Nr. 34 af 28, Oklober 1910 omhandlede 
Eleklricilelsnævn.

2 Ved elcklriske Anlæg, Maskiner og Apparater, der allerede er taget i Brug 
inden dis.se Bestemmelsers Ikrafttræden, og som virker forstyrrende paa tilsva
rende Maade som omhandle! i § 1, uden al disse Forstyrrelser kan afhjælpes eller 
dæmpes ved Foranstaltninger ved de paagældende Modtageanlæg, men kun ved 
at der træffes dc andre i § 1 nævnte Foranstaltninger, ska) del under Forudsæt
ning af, at der atrlles Sikkerhed for Betaling uf de dermed forbundne nodvendige 
Omkostninger, kunne pa-alægges Ejeren henholdsvis Brugeren al forelage saadanne 
Foranstaltninger, forsaavidt delte kan góres, uden at del paagældende Anlægs Nytte
værdi efter Elektrieitetsnævnets Skiin derved i væsentlig Grad forringes.

Saafremt Ejeren eller 'Brugeren mener, at hans Anlægs "Sylteiærdi i væsentlig 
Crad forringes ved ovennævnte Foranstaltninger, kan han inden en Frist af 3 
Maaneder indanke Sagen for Amtmanden over Færoerne, som endeligt afgor Sa
gen.

3 Elektriske Maskiner og Apparater, hvis Konstruktion og Virkemaade er en 
saadan, al der ikke, selv naar de i § 1 angivne Foranstaltninger Iræffes, kan und- 
gaas væsentlige Forstyrrelser, maa paa Sogncdage ikke benylles efter Kl. 18, dog 
Lordage efler KL 19 og pua Son- og Helligdage ikke i Tiden efler Kl, 12 Mid
dag. Uiidtagne fra disse Bestemmelser er dog eleklriske Maskiner og Apparater, der 
bruges pan Hospitaler og lignende Institutioner. Elektricitelsnævnel kan dog i 
saadunue Tilfælde, hvor Benyttelse efler de nævnte Tider er nodvendig i Vel
færds- eller Samfundsojemed eller er af afgorende okonomisk Betydning for den 
paagæidejide Virksomhed, meddele den fornodne Dispensation,

4 Saafremt Forstyrrelsen hidrorer fra Fejl eller Mangler ved el elektrisk An
læg. Maskine eller Apparat, herunder de ved samme trufne Foranstaltninger, skal 
vedkommende Ejer eller Bruger, selv om Udgifterne ved de trufne Foranstaltnin
ger cr afholdt af andre, snaresl muligt og paa epen Bekostning lade Fejlen ud
bedre eller Imnge Anlægget m. v, i Orden,
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5 For Forstyrrelser, der er íoraarsaget \ed, al paapældende Modtageanlæg er 
sal i Forbindelse med et Slærkslromsanlæg, kan der ikke gores Ansvar gældende 
mod Indehaveren af Slærkstromsanlægget.

6 Det er forbudt at benytte et Modtageanlæg paa en saadan Maade, som maa 
forudsætte al ville medfðre Forstyrrelser for andre Lytlere,

7 Tilsynel med Varetagelsen af de i nærværende Bestemmelsers §§ 1—6 inde
holdte Begler overdrages til ElektricitelsnævneL Samtlige Udgifter ved Tilsynet af
holdes af Amtsíonden.

8 Ejere og Brugere af elektriske Anlæg, herunder Badiomodtageanlæg, ska! være 
pligtige Lil at lade de af Elektricitetsnævnet antagne tilsynsforende foretage Under
sogelse aí Anlægget tii Konstatering af, hvorvidt Anlægget foraarsager Forstyrrel
ser, og i bekræftende Fald til Undersogelse af, hvilke Foranstaltninger, der skal træf
fes til deres Afhjælpning.

Udgifterne ved disse Undersogelser afholdes af den, der begærer Undersogelsen 
foretaget. Viser det sig ved Undersogelsen, al Ejeren (Brugeren) af Anlægget har 
forsoml at foretage nogen ham efler nærværende Bestemmelser paahvilende For
anstaltning, har Elektricitetsnævnet at bestemme, Í hvilket Omfang Udgifterne bæ
res af ham.

9 lElektricitelsnæ-vnet kan forlange Sikkerhedsstillelse for de Omkostninger, der 
er foiftiundel med de i § 8 omhandlede Undersogelser.

10 Overtrædelse af de i nærværende Bestemmelser givne Begler straffes med 
Boder, der lilfalder Amtsfonden,

11 Nærværende Bestemmelser gælder ikke for Radiosendeanlæg, der er under
kastet de i Henhold til internationale Konventioner og Aftaler fastsatte Bestem 
melser.

12 Paa Pladser, hvor Lytterforeninger er oprettet, kan Landsnævnet1) eftter Kom- 
munalbesfyrelsens Indstilling, saafremt Foreningen omfatter Halvdelen af Kommu
nernes Radiolyttere, bestemme, at der for hvert Radioapparat, hvis Ejer eller 
Bruger ikke er Medlem af Lytterforeningen, af vedkommende Ejer eller Bruger 
skal svares en A'ígift til Lytterforeningen paa indtil 5 Kr, aarlig. Bestemmelsen 
træffes for eet Kalenderaar ad Gangen forud íor Aarets Begyndelse og bekendt- 
gores i Opslagstavlerne.

Naar Landsnævnel1) har truffet BsLsteninselse som omhandlet i 1, Stk,, under
gives Lytterforeningen Kommunalbestyrelsens Tilsyn. Kommunalbestyrelsen vælger
i saa Tilfælde eet Medlem til at tiltræde Lytterforeningens Bestyre)»e íor det paa
gældende Aar og reviderer Foreningens Regnskab for det paagældende Aar.

Kommunalbestyrelserne skal i Tilsynsperioden paase, at Lytterforeningernes Mid
ler i storst muligt Omfang anvendes ti! Iværksættelse af saadanne Foranstaltnin
ger i Henhold lil nærværende Bestemmelser, der ikke kan forlanges udfort af Eje
ren eller Brugeren af det paagældende forstyrrende Anlæg for dennes egen Reg
ning.

Er Afgiflen eller, for de Personers Vedkommende, der er Medlemmer aí Lyt
terforeningen, Kontingentet ikke betalt inden den 1, Juni i det Aar, íor hvilket Af
giften eller Kontingentet opkræves, kan Restancerne inddrives ved Udpantning, 
Kommunalbestyrelsen træffer efler Lytterforeningens Anmodning Be-temmelse om, 
'hvorvidt Restancerne skal overgives til Udpantning. Udpantningsret for Kontin
genter haves kun for del Tidsrum, indenfor hvilket Lytterforeningen har været 
undergivet Tilsyn efter nærværende Paragraf.

28. Nov. Midi. Best. ( \ r .  II) om Afgift [or FREMVISNING AF LEVENDE 
BILLEDER OG AFHOLDELSE AF OFiFENTLIG DANS.

1 Enhver, der i Henhold til Lov, Bevilling eller en af Politiovrigheden med

1} Nu Landsstyret.
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tlell Tilladelse foranstalter Fremvisning af levende Billeder eller Afholdelse af of
fentlig Dans, vil have at erlægge en Færo Amls Repartitionsfond lílfaldende Alfgift, 
Undtagne fra Afgift er Summenkomster. hvor der udelukkende afholdes færosk 
Dans eller opfores færoske Skuespil.

2 Aígiflen erlægges i Form of en Skal pua de solgte Billetter eller andre i Ste
del derfor trædende solgte Adgangsbeviser efter folgende Trinrække:

Foren Billetpris af ... indtil 50 0 ,: 10 0.
For en Billetpris over 50 0 . indtil 75 0 .:  15 0 .
For en Billetpris over 75 0 . indtil 100 0 .:  20 0 .
For en Billetpris over 100 0 . indtil 125 0 .:  25 0 .
For en Billetpris over 125 0 . indtil 150 0 .: 30 0 .
For en Billetpris over 150 0 . indtil 175 0 .:  35 0 .
For en Billetpris over 175 0 . indtil 200 0 .: 10 0 .
For en Billetpris over 200 0 . indtil 250 0 .:  50 0 , 

og sua fremdeles med 10 Øre ío r hver 50 Øre eller Del deraf,
Udstedes der ikke Billet eller Adgangsbevis, erlægges Afgiften med 20 Pin af 

de Belob, der indkommer i Vederlag for Entr«, dog ikke under 10 Øre pro per
son«.

3 Tilstedes der Publikum Adgang helt eller delvis uden Betaling, skal Amtet1) 
være bemyndiget til at bestemme, at Afgiften erlægges med 25 Øre for hver Per
son, der faar Adgung, være sig mod eller uden Belaling. Del samme skal gælde, 
hvor del maa antages, al Entreprisen er nedsul for at omgaa Loven.

4 Enhver, der er afgiftspligtig i Henhold lil §§ 1 3, skul straks ved hver Uges 
Slulning indsende en Liste over de i Ugens Lob skete Afholdelser af offentlig Dans 
eller givne Forestillinger med specifieeret Opgivelse a f de solgte Billetters Pris 
og Anlal lil Politibvrighederne, Afgifterne opkræves ved Oppeborselskontorets For
anstaltning,

Politiet har Ret til at faa Adgang til at kontrollere Vedkommendes Regnskalbs-
boger.

5 Skyldige Afgifter kan inddrives ved Udpunlning,
6 Undlader nogen at give den i § I pupbudle Anmeldelse eller afgiver urigtig 

Meddelelse, slra-ffes lian med Boder, der tilfalder Amlsfonden.
7>) Amtet kan efler,"ive eller nedíælte Afgiften for de i nærværende Lov om

handlede Fremvisninger, naar d i^e  iva’.rksæltes i Utidervísningsojemed ved For
anstaltning af eller efler Aftale rred Skoler, eller de bar el videnskabeligt Formaal 
eller tjener til Oplysningens Fremme.

Skal Overskudet io\r>|íl anvendes i almennyttigt eller velgiirende Øjemed, kan 
Amtet1) tillade, at Afgift for saa vidt frafaldes.

30. IVov. — Midi. Best. (Nr. 15) om Ændr, i An. for Færoerne uf 29. Marls
1939 om FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE.

(Indfojel i An. 1939).

2. Dec. — Midi. Bc.'l, (Nr. 41) om I EJEFORHOLD.
Regler om Udleje af Boliger.
1”) Nærværende Beslemmelser gælder med nedennævnle 1 ndlagelser íor Hus 

eller Hiisrum, der udlejes lil Beboelse.
Bestemmelserne omfatter ikke Lejemaal, som ifolge Lejeaftalen kun skal gælde 

for et bestemt kortere Tidsrum (indtil 3 Maaneder), og ophore ved dettes Ud
lob,

Nu Landsstj rel.
2) Som ændret ved K.dg, Nr, 6 af 23. M arts 1943 § >.
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Kontrakter om Udieje af Hus eller Husrum skul oprelíøs skriftligt og godken
des af Lejenævnel eller Prismyndighederne, hvor Lejenævn ikke er nedsal.

Del paaliviler Ejeren al indsende Kontrakten lil Godkendelse inden 1 i Dage efler 
Underskriften.

Overskridelse af disse Bestemmelser straffes med Boder, der tilfalder Lands 
kassen.1)

2 Enhver Opsigelse li! Fraflytning efler nærværende Bestemmelsers IkraÍLlræ 
den kan inden 14 Dage efter Opsigelsens Modlagelse eller inden 11 Dage efler 
nærværende Bestemmelsers Ikrafttræden forelægges det i § 12 om'hondlede Leje 
nævn.

Skonner Nævnel, al der ikke foreligger skellig Grund li-l en Opsigelse, er denne 
ikke gyldig.

Er Grunden lil Opsigelsen el Ønske fra Udlejerens Side om Fonhojelse af Lejen- 
Slorrelse, kan Nævnel samtidig med al erklære en Opsigelse ugyldig fastsælte en 
passende' Leje,

3 Skellig Grund tíl Opsigelse foreligger:
1) naar Ejendommens Nedrivning eller Ombygning medfiirer, al del lejede maa 

rommes helt eller delvis;
2) naar Lejeren er Funktionær ved Ejendommens Drift, og del lejede skal benyt

tes af hans Eflerfolgcr;
3) naar Lejeren som Aiibejder eller Funktionær ved en bestemt Virksomhed har 

■lejet Lejligheden af den paagældende Virksomhed og træder ud af sil Ar
bejdsforhold til denne;

4) naar Lejligheden omfaíler Boligrum i velgðrende Stiftelser, som herefter skal 
anvende den efler Stiftelsens Formual;

5 naar Udlejeren onsker selv at bebo den paagældende Lejlighed.
G) Naar Lejeren eller hans Hussland optræder paa saadan Maade, at del er li! 

væsentlig Ulempe tfor Ejeren eller for Ejendommens ovrige Beboere.-)

Saafremt Lejeren vil rejse Indsigelse mod en Opsigelse i Henhold til nærvæ
rende Paragraf, skal han senesl 2 Uger efter Opsigelsens Modlagelse skriftligt fore
lægge Sagen for Lejenævnet til Afgorelse.

4 Aflaler, hvorved en Lejer giver Afkald paa de i nærværende Bestemmelser om 
handlede Retligheder, er ugyldige.

5 Dor en Lejer for Lejemaalets Udlob, har Ægtefællen Ret til at fortsætte Leje- 
maalet, medmindre Udlejeren ofler Lejenævnets Skon gbr antageligt, at. han har 
vægtige Grunde til al modsælte sig del,

En Lejer kan ikke relsgjldigl give Afkald paa den hans Ægtefælle efter Slk, 1 
tilkommende Ret,

C Udlejeren kan, uanset al der ifolge nærværende Bestemmelser eller ifolge Af
tale tilkommer Lejeren Uopsigeligihed i en vis Tid, ophæve Lejemaalet, hvis Leje
ren ikke erlægger skyldig Leje inden 3 Sognedage efter Forfaldsdag, eller hvis 
Lejeren iovrigl groft lilsidcnelter sine Pligter, herunder uden Tilladelse frem
lejer del lejede.

7 Saa-freml en Udlejer betinger sig eller oppebærer en Leje, der slaar i Mis
forhold lit det lejedes Værdi, kan Lejeren indbringe Sagen for Lejenævnel, der 
kan nedsætle Lejen til el rimeligt Beldb. Nævnel kan bestemme, at den for me
get betalte Leje tilbagebetales íor el af Nan net fastsal Tidsrum, eventuelt ved 
Modregning i fremtidig Leje. 1 ForbindeUe med Afgiirelsen kan Nævnet bestemme, 
at Lejemaalel skal fortsætte uopsigeligt i et Tidsrum af indtil eet Aar; saadan 
A'fgítrelse kan Iræffes, selvom Lejen ikke nedsættes.

Ved Afgorelse af Lejens Sliirrelse skal Lejenævnel særli" lage Hensyn til sted

')  Som fllnijrct led  LI. Nr. 27 af 24. \p r . 1952.
a) Jfr. midl, Best. Nr. 24 af 24. Sept. 1945.
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funden Stigning i Vedligeholdelsesudgifterne ved Ejendommen, ligesom der ogsaa 
skal tages pristalsmæssigt Hensyn lil, om del drejer sig om erhvervs
mæssig Udlejning eller ej.J)

8 Naar en Lejer har indbragt Sporgsmaalet om en Opsigelses Gyldighed eller 
om Lejens SlorreWe for Lejenævnet, kan dette, naar Omstændighederne taler der
for, ved en forelobig Kendelse, der tii enhver Tid kan omgores, bestemme, al 
Lejemaaiet ikke kan opsiges saaledes, al Lejeren skal fraflytte del lejede, forinden 
endelig Afgorelse er truffet i Sagen.

Hegler om Erhvervs- og Forretningslokaler,
9 \ a a r  el Lokale er udlejet til en Forretning i en ibestemt Branche, maa Ejeren, 

medmindre andet er aftalt, ikke udleje andre Lokaler i samme Ejendom lil en lil 
svarende Forretning eller selv benytle den til Drift af en saadan,

1® Opsigelser, afgivel af Udlejeren af Erhvervs- eller Forretningslokaler, lil et 
Tidspunkt efter nærværende Bestemmelsers ikrafttræden kan af Lejeren indbrin
ges for Lejenævnet lil ProveNe.

Lejenævnet afgbr efter et Skon over samtlige Omstændigheder, om der forelig
ger skellig Grund lil Opsigelsen.

Finder Lejenævnel, al der ikke foreligger skellig Grund til Opsigelsen, kan Næv
net beslemme, al Lejemaaiet skal fortsætte uopsígelígt fra Udlejerens Side i et 
Tidsrum af indtil to Aar for en af Nævnet fastsat passende Leje.

Almindelige Bestemmelser.
11 Erhvervsmæssig Virksomhed so sti "Mellemmand \ed Udlejning af Boliger maa 

kun drives af Sagforere samt Personer, der har sasrlig Aulorisatíon, der meddeles 
af Landfogeden for i  Aar ad Gangen,

Autorisationen maa kun meddeles lil paalidelige og vederhæftige Personer, der

1) er bosat paa Færoerne,
2) har Indfodsret,
3) er fyldl 25 Aar,
4) ikke er ude af Raadighed over deres Bo.

Personer, der er autoriseret, er pliglige al fore autoriserede Forretningsboger 
saml de Boger, som paalægges dem al fore af Landfogeden. Taksterne for deres 
Virksomhed fastsættes af Landíogeden, der kan træffe Bestemmelse om deres Bet 
til at kræve Forudbetaling af Vederlag.

Overtrædelse af disse Beslemmelser slraffes med Boder, der lilfalder Landskas
sen.-)

12:>) Lejenævnel i Thorshavn beslaar af Sorenskriveren (Dommeren) som For
mand og to bygningskyndige Medlemmer, af hvilke det ene skal være Husejer og 
det andet Lejer, Disse sidste vælges for 2 Aar ad Gangen af Thorshavn Byrnad, der 
samtidig vælger 3 Suppleanter for hvert Medlem.

De í Kap. 5 i Belsplejdoven indeholdte Fritagelses- og Inhaibilitelsregler finder 
tilsvarende Anvendelse paa de bygningskyndige Medlemmer af Lejenævnet.

13-t) Kommunen afholder de med Lcjenævnets Virksomhed forbundne Udgif
ter og fastsætter Stórrelsen aí del Formanden og Medlemmerne tilkommende Ve
derlag.

14 Lejenævnets Afgorelse træffes ved Kendelse, der afsides snaresl muligt og 
inden 8 Dage efter Forhandlingernes Slutning, Kendelsen kan eksekveres efler 
Reglerne om Dommes Fuldbyrdelse. 1 Kendelsen Iræffes Afgorelse om Udredelsen 
aí Sogens Omkostninger.

15 Lejenævnets Kendelse er normalt endeligt. Der kan dog. hvor særlige Om
stændigheder taler derfor, af Amtmanden meddeles Tilladelse til Kære Hl den or-

>) Jfr. midl. Best. Nr. 54 af 19. Dec. 1942.
3j J ír . LI. Nr. 27 af 24. Atpr, 1952.
a) Som æ ndret ved LI. Nr. 31 af 1. M arts 1950.
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dinære Rel. Kæresugen behandles efler Heglerne om fornyet Behandling af bor
gerlige Sager.

Bestemmelsernes Gyldighcdsomraade.
I®1) Nærværende Bestemmelser gælder for Thorshavn Kommune samt efler Lag

tingets (Landsnevndíns) Bestemmelse for de Kommuner, hvis Forstanderskaber 
fremsætter Begæring herom.

Forsaavidt Bestemmelserne Mulles i Krníl udenfor Thorshavn, oprettes der for 
den paagældende Kommune eL Lejenævn efter Reglerne i §§ 12 og 13, dog at Sys
selmanden er Formand.

18, Dec. Midi. Best. (Nr. 42) om Seddelomlbb, VALUTAFORHOLD og Han
del med Udlandel m. (Jfr. LI. Nr. 25 af 24. April 1952 om Valuta og Priser).

6 Kob og Salg af fremmed Valula maa kun finde Sted gennem Bankerne paa 
Færoerne.

7 Det paahviler enhver paa Færoerne hjemniehórende Person og ethverl paa 
Færoerne hjemmehorende SeLkab eller Firma uden unodigt Ophold al overdrage 
til en Bank paa Færoerne ethvert Beliib i fremmed Valuta, som den paagældende 
nu besidder eller fremtidig erhverver.

De lil Bankerne overdragne Valulabelob skal enlen omveksles af vedkommende 
Rank til Kroner eller ind?ættea pua en særlig Valutakonta i den færoske Bank for 
vedkommendes Regning.-)

Det er forbudt at skabe Tilgodehavender i Udlandet ved ekstraordinær Kredit
givning eller lignende eller iovrigt at foretage nogen Transaktion, der tilsi gier 
at unddrage fremmed Valuta fra Omsætning paa Færoerne,

8 Kursen for de paa Færoerne anvendte Kroner er herefter lig med Kursen for 
de i det ovrige Kongerige anvendte Kroner, far Tiden 19 Kr. 34 Øre lig med et 
Pund Sterling.''’)

Afregningskursen for onden fremmed Valulu end britisk cr den Kurs, den paa
gældende Valulu kan cpnuu i England. I Tvivlstilfælde faslsætles Afregningskur 
sen nf Valuta-Centralen.

10 Valuta-Centralen kan, hvis Forholdene niidvendiggor del, paalægge vedkom
mende færoske Bank at omveksle lil Kroner el lifbiidl Valutalbeldb og kan lige
ledes paalægge enhver Ejer lí fremmed Valuta al lade Valutaen omveksíe til Kro
ner,^)

1 den Udstrækning, del paalæpges Bankerne at omveksle fremmed Valuta, kan 
Bankerne kræve denne Valula omvekslet til Kroner af Amtet paa Nalionalban- 
kens Vegne.

Valuta-Centralen kon, li vis Forholdene nod^endiggor det, fuslsætle nærmere Reg
ler om Bankernes Rel og Pligt lil Onneksling af Sterlingbeliib. Forinden saadanne 
Regler udfærdiges, skaf Landsnævnets Erklæring indhentes/*)

11 Bankerne paa Færoerne maa kun afgive fremmed Valuta mod Aflevering af 
en den paagældende Kober eller Kontohaver meddelt skriftlig Tilladelse fra Va- 
luta*Cenlralen (Valutaatlest).

12 Bankerne paa Færoerne er pligtige til al meddele Valuta-Centralen alle de 
efter dennes Skón forníidne Oplysninger om deres Handel med fremmed Valuta 
og er pligtige lil al efterkomme Valuta-Cenlralens Paalæg om Forholdsregler til 
Sikring af Kontrol med Valutahandelen,

13 Valuta-Centralen skal ved Afgorelse af, om ValutatiHadebe kan gives, paase. 
at Færoernes Belalingse\ne overfor l dlandet opretholdes, og at eventuelle han- 
delspoliliske Forpligtelser overfor bestemte Lande overholdes, men skal iovrigt til

>) Som ændret ved LI. Nr. 31 nf 1. M arts 1950.
s ) Jfr, Bek. Nr. 17 of 26. A pr. 19+1.
*) Sotn ændret ved midl. Best. Nr. 14 a í 8. Sepl. 19)5,

Som ændret ved Bek. Nr, 14 of 27. M arts 1941.
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stræbe, al der lægge* Import- og Eksporthandelen mindst mulific Hindringer i 
Vejen.

14 Valuta-Centralen knn meddele Dispensation fra dc i nærværende Afsnit inde
holdte Bestemmelser, bortset fra Bestemmelsen om Sterlingkursen.

1 6 ') Overtrædelse og Forsog paa Overtrædelse af de i nærværende Bestemmel
ser indeholdte Forskrifter eller af de i Medfor af Bestemmelserne udfærdiredc For
skrifter straffes — medmindre hojere Straf mnatte være forskyldt efler den al
mindelige Lovgivning ired Boder, der tilfalder Landskassen, eller med Hæfte. 
Ved Overtrædelse eller Forsog paa Overtrædelse af Bestemmelserne i Afsnit If 
og III eller af Forskrifter udfærdiget i Medfor af disse Bestemmelser, kan derhos 
alle Værdier, som ved den stra'fibare Handling har været eller er sogt unddra
get de givne Forskrifter, konfiskeres lil Fordel for I andskassen. Varer, iom índ 
fcirea eller forsoges indfort i Strid med givne Bestemmelser, kan konfiskeres tíl 
Fordel for Landskassen.-)

Sagerne behandles som Politisager.

19. Det . — VEJ REGI LATIV FOR FÆRØBRNE.
Inddeling aj dc ojjenllige Veje.
1 De nffrnlhge Veje paa Færoerne inddeles i Hovedveje (Landeveje) o;* Bi 

veje.
2 Hovedvejene er folgende:

1. Fugla firði—Gotu—Sblmundarfirði med Stikvej lil Lonik.
2. Skipanes—Solmundarfirði—(Nes med Stikvej li] Lamba, Rituvik og Æðuvík.
3. Skálabotn—;Funningsbotn.
t, Eiði—Ljósá—Svínáir -Norðskála—Oyri.
5. Hvítanes— Hoyvik Tórshavn Kirkjubo med Stikvej lil VeibaslaS og Argir.
6. Tórahavn— Køllafirði.
7. Todnes— Kollafirffi Kvívik Veslmanno med Stikveje til Oyrareingir og 

Leynar.
8. Stirvúg Miðvág Sandavág—iFúlakletl.
9. Skopun—Sand—Skálavík—Híisavík, senere med Stikvej til Skarvanes.

10. FroSbo—Tvoroyri—Trongisvág—Ørðavík—Fómjin.
11. Hovt—Porkeri—Nes—Vág—Lopra—Sunnbo med Stikvej til Akrar.
12. Hovedvejene i Klakksvík med Stikveje tíl Norðoyri og Anirnar,

Ændringer i og Tilftijeiser til ovennævnte Inddeling kan foretages af Laglin-
gel.

3 Hvor Hovedveje forer gennem Bygd eller By, afgor Vejndvalget, om og hvor
vidt de Vejstrækninger, som forer gennem vedkommende Bygd eller By, skal reg
nes som Hovedveje.

Vejslyrel.
4 Vejvæsenet paa Færoerne sorterer under Laglinget, og del er en Lagtings- 

opgave at soTge for Vedligeholdelse af de offentlige Veje. Tinget forer Overtilsyn 
liermed, og der vælges for Aar ad Gangen af Tinget et Vejudvalg paa 3 Med
lemmer og 3 Sirppleanter, som fungerer paa Tingets Vegne, Iovrigt forestaas den 
daglige Ledelse af Lagtingets VejingeniíSr, og der antages af Vejudvalgel det nod
vendige Antal Vejniænd, som fiirer stedligt Tilsyn, leder VejarShejdel og selv ud- 
fórer Vedligeholdelsesarbejde,

5 De kommunale Styrelser fiirer Tilsjn med de Veje. som findes indenfor ved
kommende Kommunes Omraade.

Anlæg aj Veje, Vejenes Vedligehold og Udgifferne.
C Der opretles en Vejfond, som bestyres af Lagtingets Vejudvalg. Fonden af

holder Udgiften ti! Vejmamd, til Anskaffelse af Vejredskaber og almindelige Ved

*) Som u n d re t ved LI. Nr, 9 uf 20. Febr. 1951.
3) Jfr, Bek. N r. 14 a f  27. Morts 1941.
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ligeholdelse . ud pifter, forsaavidt dis-e Ikke falder paa Kommunerne. Dernæst kan 
der efter Lajilingets Beslutning af overskydende Belob ydes Tilskud lil Sognekom- 
miinerne til Lettelse af <=ær|ige slore Byrder i Anledning af Vedligeholdelse af 
Hoved* og Biveje samt Tilskud til nye Veje. Fondens aarlige Regnskab indsen
des til Minisleriel for offentlige Aríbejder, for Statens Refusion udredes, bortset 
fra eventuelle a conto Udbetalinger.1)

7 Offentlige Veje anlægger saaledes. at de kan ojifylde de Krav, som stilles af 
Hensyn lil Trafikken,

8 Hovedvejene skal vedligeholdes saaledes, at de hele Aaret er farbare for Au
tomobiler med den i Lovgivningen foreskrevne Maksimumsvægt,

Under Hovedreparationer, \ed Tobrud o. 1., kan ingenióren forbyde Korsel helt 
eller delvis,

9 Det paahviler Vejmændene at bolde Vejene ryddelige for Sne og andre Hin
dringer.

10 Vedligeholdelsen af offentlige Veje paaiiviler Kommunerne. Der ydes hertil 
af Vejfonden Tilskud og Hjælp, dels gennem Vejmændene, dels ved Tilskud til Red
skaber og dels ved Bevillinger efter Laglingels Beslutning. Kommunerne er plig
tige ot folge Vejudvalgets nærmere Anvisning og Bestemmelser, navnlig med Hen
syn lil Levering af Materialíer og Ydelse af Arbejdskraft.

11 Vejmændene ansættes af Vejudvalget efter Indstilling af Lagtingsingenioren. 
og Udvalget fastsætter deres Lon og giver nærmere Regler angaaende deres Ar- 
bejdsomraade og Aribejde.2)

12 Kommunerne er navnliji pliglipe til at fremskaffe det nodvendige Vejmale- 
riale og sorge for Læ=ning og Aflæsning saml Transport af delte, dog saaledes. 
at Vejmanden anviser, hvor egnet Vejmateriale kan fremskaffes, og yder Vejled
ning med Hensyn lil Hurpnin" o. I. Kommunerne er pligtige til ul fremskaffe Vej
materiale i del Omfung, af den Beskaffenhed og underkastet den Behandling, Vej
manden foreskriver, Kommunalbestyrelserne har Pligt til lil Stadighed at sorge for 
Udlægning af Depoter af Vejmateriale efter Vejmændene« Anvisning.

13 Efter nærmere Anordning af Ycjingenioren anbringes der af Kommunen Num
mersten Itmgs alle Hovedveje for luer Kilometer, mærkede 1 km, 2 km o. s. 
Væltede eller fjernede Afvisersten bringes snaresl paa Plads eller erstattes om for
nødent med nye Sten eller slobt Kant.

14 Inden hvert Aars 15, Juli indsender de kommunale Styrelser lil Vejingení- 
firen Opgorelse over, hvad der i det forudgaaende Kalenderaar er anvendt a( 
Penge eller Pligtarbejde til Vejenes Vedligeholdelse.

15 Vejingenioren skal befare de offentlige Veje efter Vejudvalgets nærmere An
visning,

Efter hvert Syn sender Ingenióren snare t muligt Indberetning til Vejudvalget 
angaaende Vejenes Tilstand, ledsaget af Forslag til Paalæg om Reparationer og 
íhrigc Anbejder, som brir udfores, for at Vejene 'kun være i forsvurlíg Sland.

16 Saalrcmt den kommunale Styrelse ikke inden en af Vejudvalget fastsat Frist 
har udbedrct de udsatte Mangler, kan Udvalget paa Lagtingels Vegne lade disse 
lídbedre for Kommunens Regning, jfr. § 19 i Landkommunalloven.

7. Febr. 1911 Midi. Besl. (Nr. -1) om INDFØRSEL AF DENATURERET 
SPRIT xn. v,

1 Denatureret Sprit maa indtil cidere kun indfbres ti! Færoerne af Færoernes of
fentlige Vareforsyning.

Veje nu Sieouiliggentle.
2) Jfr. Skipnti fyri vegmenn IS, okt. 1940.
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2 Amilefl træffer efter indhenltel Erklæring 'fra Lagtingets Landsnævn Hestemmei-e 
om Rationering alf denatureret Sprit.1)

7. Febr. Bek. (Nr. 5) om RATIONERING AF DENATURERET SPIK1TUS-
I Medfor af Kundgorelse Nr. 4  aí Dags Dalio ifaslsætles henled ifofgende Besbem- 

melser om Salg uf denatureret Spiritus:-)
1 Fuldstændigt denatureret Spiritus maa indli! videre Tcun iiidfores Ril Færíierne 

af Færoernes offentlige Vareforsyning.
2 Salg af denatureret Spiritus til private maa som Jiidiil kun ske fru de aí 

Amtet i Medíor af Anordning Nr. 213 af 21. Jiuli 1928 aulloriiserede Forhandlere.
3 Hver Husstand paa Færiierne kan fra den 1. Claris 1911 kun kobe Liter 

denatureret Spiritus pr. Maaned Lil Husholdningsbrug.
Denatureret Spiritus til Husholdning brug kan kun kubes mod Forevisning af 

Rationeringskort eíiter nedenstaaende Kegler.
Dena'turerdt Spiriitits lil anden Anvendelse end i Husholdningen kan kiun kóbetí 

efler særlig Tilladelse fra Amtet, jfr. § 9.
4 Rationeringskort tilvejebringes ved Amtets Foranstaltning og udleveres gen

nem Kommunalbestyrelserne efter nærmere Bekendtgorelse herom.
5 Hrent Aar udleverea til hver Husstand eel Rationeringskort. Kortet giver ind

til videre Ret lil Indkob ai indtil en halv Liter denalureret Spiritus i hver Maaned 
efter de paa Korlet angivne Regler.

Rationeringskortet er kun gyldigt, naar del er forsynet med Kommunalbestyrel
sens Stempel eller Underskrift samt med Underskrift af Husfaderen eller 'Husmode
ren i den paagæJdende Husstand,

Ved hverl Indkob af denatureret Spiritus skal F-orhundleren give Kortet Paa- 
tegning i det dertil indrettede Felt ram Kobels Dalo log dels Storrelse.

6 Forhandlerne er desuden som hidtil pligtige lil at fore nojaglig Bog over alt 
Salg af denatoireret Spiritus og til at afkræve hver Ko'ber Kvittering for det ud
leverede Kvantum.

Forhandlerne skal noje paase, at denatureret SpiriLus kun udleveres 'til et Med
lem ai den Husstand, som Kortet lyder paa.

7 Uddelingen af Rationeringskort linder Sted ved KiommunaJbetilyrelsens For
anstaltning paa den meál liensiglsmæssige Munde, enten ved Omdeling eller - efter 
Bekendtgorelse herom fra særlige Udleveringseleder. Vælges denne sidaie Frem- 
gangsmaade, skal der være mindst eet Udleveringssled i hver tBygd.

Kommunalbestyrelserne er ansvarlige íor, at der for luer Periode kun udleve
ros el Kort til íiver Hussiand. Kommunalbestyrelsen skal fiire en niijagtig Forteg
nelse over samllige de udleverede Kiont, Fortegnelsen tilligemed de resterende Kort 
tilbagesendes Ainleit, naar Udleveringen har fundet Sled.

8 Ved Rekvisitiion af denatureret Spiritus fra Færoernes ofifentlige Vareforsyning 
er Forhandlerne pligtige til ncijagtig at opgive, (nor eum  el Kvajílum denaturerel 
Spiritus, den paagæidende har udleveret efler Rationeringiíkiort eller særlig Tilla
delse, jfr. § 9, sj»eeifíoeret for Jiver Gruppe.

Ingen Fwrhandler kan indenfor eet KvmUul rekvirere mere end del foreguaende 
Kivartals Forbrug med Tillæg af 25 ro.

9 Til Brug i Skibe eller i Huandværk eller Induslri kan der efter Ansógning ai 
Amtet meddeles Tilladelse til Indkob a l  denatureret Spiritus i begrænset Omfang 
uden Rationeringskort.

Ansógning henom indsendes til Amtel gennem "vedkommende Sysselmand eller 
Landfogeden,

!) Hiirer nu under Landsstyret.
3) I IlenlinM lil Hjemmestyrcloven e r delle  Omramlc overtaget «nni færtisk SitTnntiggeiide 

og Amtets Bclójclscr overyaucl til L anésiy rel.
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I andre ganske særlige Tilfælde kan Amtet meddele Dispensation fra Ralionerings- 
bestemmelserne.

10 Udgifterne til Trykning af Rationeringskort m. v. afholdes aí Amlsfonden, 
medens Udgifterne til de lokale Foranstaltninger afholdes af Kommunerne.

I I  Uanset Bestemmelsen i § 1 kan der af Amtøt meddeles jmva!te Pensoner og 
Firmaer Tilladelse ti! Indforsel af 'bestemte Mængder denatureret Spiritus til Fær
oerne, naar det paa tilfredsstillende Maade dokumentere?, at Bestillingen er af
givet forinden nærværende Bestemmelsers Ikrafttræden.

11. Febr. Reglement (Nr. 6) nng. FORPLEJNINGEN I FÆRØSKE F1SKEB- 
SK1BE.

I Henhold til § 57 i SBmandsloveti af 1. Maj 1923, jfr, § 171 i Soloven af 1. 
April 1892 med senere Ændringer, fastsættes herved i Overensstemmelse med Log
tingels Vedtagelse [folgende Beslemmelser angaaende Forplejningen aí Besætningen 
i færoske Fiskerskibe:

1 Færíisik Fiskenskib maa ikke forlade Ha^í) uden at være rigeligt forsynet med 
Drikkevand og med nodvendig og tjenlig Proviant under Hensyntagen til Rejsens 
Varighed. Provianten og Vandforsyningen skal ordentligvis være tilstrækkelig for 
mindsl 1 Maaned ndo\er den Tid, Rejben normalt anlages al vare.

2 Provianl skal ombord opbevares i deiiiål bestemte Rum, der er vel ventilerede, 
tiirre og mest muligl beskyttede mod Solvarme og mbd Varme fra Skibels Mu- 
sldnanlæg, ligesom Drikkevand ska! oj&evares pan forsvarlig Maade. Skibene skal 
være forsynede med Jernvandkasser. Paa kortere Rejser kan Vandíustager af Træ 
henyiítas, men disse ska! da altid være íorkullede indvendig, og mindsl en Be
holdning aif for 8— 10 Dage sikal være under Dæk, all i Overensstemmelse med de 
nærmere Regler, soin herom faslsiutilas Í Henliold til Lov om Tilsyn med Skibe uf
29, Marts 1920 med senere Ændringer.

3 Provianten skal være sund og i eithver Henseende fiorsvarlig og saa frisk, 
holdbar og ve! konserveret, som det paa det Sted, hvor Skibet provianterer, er 
muligl at erholde den. Drikkevandet skal være aí saa god Beskaffenhed som mu
ligl og saa vidt muligl tages fra ofíetvtligt Vandværk,

4 Det bor være Skibslforeren maglpaaliggende jævnligt at lade foretiage Efter
syn af Pncvianten og Drikkevandet i saadant Omfang, som Rejsens Lamgde og 
Omstændigheder iovrigt gor del paakrævat.

Forinden færirék Fiekerskiii forlader Havn paa en Rejse, 'hvis Varighed paareg
nes at overstige en Maaned, skal der i betimelig Tid forinden Afrejsen under Til
syn af SkSbsforeren eller en af Bedslemamdene finde en Undersogelse Sled af 
a! for Skibet bestemt Proviant og Drikkevand, der indtages. Ved denne Under
sogelse skal det etui videre konsiateres, hvorvidt de i § 1 fasteatte Bestemmelser 
om Mængden af Forsyning er fyldestgjort. Iovrigt skal der mindst engang hver- 
anden Maaned under Tilsyn aif Skibsforeren eller en uf Bedstemændene foretages 
en grundig Undersogelse af al Pnoviant og af Drikkevandet. Om foretagne Efter
syn og disses Resultat íilfores der Skíbsdagbogen Bemærkning. Forsaaviidt et Ef
tersyn maatte give Anledning dertil, sfcal der foreilages saadan Udluftning, Tor- 
ring eller Rensning alf Prwvianten eller Dele aí denne, som maatte være fornoden. 
Skulde nogen Del af Provianten være fordærvet eller i det hele saa forringet eller 
beskadiget, at den ikke er tjenlig stxm Næringsmiddel, skal den uopholdelig fjer
nes fra den ovrige Prpviant og maa ikke anvendes til Bespisning ombord. Drikke
vand, der maaUte vise sig daarligt eller fordærvet, skal ved forste Lejlighed er
stattes med friik Vand.

5 Balionen af Drikkevand og Fodemidler for en'hver alf de ombordværende skal 
mindsl udgore ugentlig:
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Vand ........ ........ ...... ............ 35 1.
Brod, lmarde Skonrogger eller

Hvedekiks ................. ...............  3500 g
eller Iblodt Bug- eller Hvede
brod ...................... ................... 5000 g

Kiid, raal sallel .........................  2000 g
eller torret Lammekod . . . . . .  1000 g

Fisk, fersk eller blod sal
tet ............ ............................ . efler Behov

Smor ......... ................................. 375 g
eller M argarine ................... . 1000 g

Byggryn eller Bis lil Grod hen
holdsvis .............................. . 125 g

eller ...........................................  ...150 g
Byggryn, R'its eller Sago til

Grynsuppe ............... ......... . 75 g
Æ rter eiler Botiner ..................... 125 g
Hvedemel Lil Budding, Pande

kager e. 1.................................. 500 g
Kartofler, enten friske ...... . ‘1000 g

eller torrede ................... 160
Sukker til The og Kaffe ........ 1500
Kaffe, ubrændt eller brændt

og malet, henholdsvis ............  150 g
eller ........................................... 120 g

The ...............................................  30 g

Væglmængden er al íarstøa som Vægten aJ Levnedsmidlerne i ikke-lilberedi 
Stand, fo r Kod uden Fradrag af Ben. Smíir, der skal anvendes paa Rejser af 
over 8 Dages Varighed, skal være leveret i hermetisk tillukket Emballage (tins),

Grontsager, Sah, Sennep, Peber, Kanel og andre Krydderier, Eddike, Smiir 
eller M argarine, Mælk, Æ g. Sukker samt, hvad der iovrigt behoves til Madens 
Tiíbcredning, medtages i passende Mængder. Mel og Gær medtages til Bagning 
ombord i Poiífvoldet 100 kg Mel til 135 kg bliidt Brod, Der skal altid findes et 
passende Kvantum huardt Bród ombord. Der skal medtages en passende Mængde 
Paalæg, saasom Sild, Leverposllej, Polse, rogeíl Kod eller Sardiner, der kan be
nyttes med en Ration af 250 g, mod al Kodrationerne nedsættes lil l 1/^ kg. Som 
Sukker til Kaffe og The maa ikke gives Puddersukker.

6 Hvalkód, ferskt eller saltet, med SpaJc af Grindehval eller Kvajssing, kan 
gives 2 Gange ugenllig i Stedet fpr 1 Dag Kiid iog 1 Dag Fí4c, og er Bationen 
deraf da for 2 Dage 1000 g Hvalkod og 200 g saltet eller 150 g torret eller roget 
Spæk.

Hvis en eller anden Proviantaort paa Crund af uforudseelige Omstændigheder slip
per op, kan der gives andre Sorter i Stedet for, f. Eks. Kod for Fisk.

N aar Skibsforeren finder det nodvendigt at mindske Kosten under Rejsen, saa 
vel som naar væsentlige Fravigelser of de i § 5 ifaslsulte Regler bJiver nodven* 
dige, bor der tilfores Skibs-dagbogen Bemærkning herom med Angivelse aí de 
Omstændigheder, der hur medfort Afvigelserne.

Kosten maa spises ombord, og hver Mand faar, hvad hans Forplejning udkrarver 
indenfor den i §■§ 5 og 6 angivne Bation, saaledes, at ingen maa faa Kost fradek 
til Hjembringelse af nogen Del efler endt Fiskeri.

7 1 Henhold lil SoLovens og Somandslovens Bestemmelser er det Skibsforeren 
forbudt at lage Bespisningen i Entreprise.

Skibsforeren er ansvarlig for, at Forplejningen af samtlige ombordværende fore- 
gaar i Overensstemmelse med Forskrifterne i delle Reglement, herunder at Maden 
Ibiiver godt og velsmagende tilberedt, at de forskellige Fodemidler anvendes soa- 
jedes, ut der fremkommer den storít mulige Afveksling i Maalliderne, og al der 
ved Tilberedningen og Udleveringen iagttages fornoden Renlighed. Betryggende 
Tilsyn skal i den Anledning fiires med Restaurations- og Kabyspersonalels Virk
somhed,

8 £it Eksemplar af delle Reglement skal .findes i ethvert registreringspligligt Skib 
til Brug for Mandskabet.

9 I Overensstemmelse med Forskriften i § 15 i Lov om Tilsyn med Skibe af
29. Marts 1920 med senere Æ ndringer fiires Tilsyn med Overholdelsen af de i 
delte Reglement indeholdte Beslemmelser og dc i Medfor af samme givne For
skrifter af Statens Skibstilsyn,

Overlrædelse tuf de i delte Reglement givne Bestemmelser straffes efter de i So*
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loven af 1. April 1S92 med senere Æ ndringer og Síimandsloven of 1. Maj 1923 
givne Ansvarsbestemmelser.

10 Reglementet træder i K raft straks, og samtidig oj/hæves Afsnit I i Regle
ment af 6. November 1893 for Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum 
om Bord i færiiske Fiskerekibe.

11-, M arts Midi. Best. (JNr. 9) om Æ ndr. i An. Nr. 59 af 21. Febr. 1930 om 
SYGEKASSER PAA FÆRØERNE. (Indfojet i An. af 1930).

1 1, Marts Bek. (Nr. 10) til VEJLEDNING OM DE INDTÆGTS- OC FOR 
MUEFORHOLiD samt ovrige Omstændigheder, der som Regel -helinger en PER
SONS OPTAGELSE ELUER FORBLIVtBN 1 EN ANERKEMDT SYGEKASSE som 
nydende Medlem med Ret til gennem denne al nyde Tilskud fra Staten.

I Henhold lil Anordning Nr, 59 af 21. Febr. 1930, hvorved Lov N r .lU  af 10. 
Maj 1915 om anerkendte Sygekasser med senere Æ ndringer sætles i Kraft paa 
Færoerne, § 6, Silk. 2, saaledes som denne er ændret ved Kundgoretse Nr. 9 af
11. Marts 1911, íastsæHes herved folgende Regler som gældende for Tiden fra 1. 
April 1911 ti! 31. Marts 1911 til Vejledning om de Indtægts- og Formueforhold 
eamt ovrige Omstændigheder, der som Regel betinger en Persons Optagelse eller 
Foilbliven i en anerkendt Sygekasse som nydende Medlem med Ret til gennem 
denne at nyde Tilskud fra Staten:

Slk. 1. Som nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse kan i Henhold ti! 
Anordningene § 6, Slk. 1, kun oplages ubemidlede Personer af Arbejderklassen og 
med dem i okonomisk Henseende ligestillede Mænd eller Kvinder, saasom mindre 
Jordbrugere, Huandværkere og andre Næringsdrivende, Tjenestemænd og lignende. 
De forældrelbse Bom, sbm Lovgivningen ikke paa anden Maade har sikrel Ad
gang til Sygehjælp, kan de sædvanlige tfkonomiske Betingelser forudsat uden 
Hensyn til Aldersgrænse nedad være selvstændige nydende Medlemmer a í en Syge
kasse.

Stk. 2. Som ubemidlede i Anordningens Forstand vil saadanne Personer være 
at anse, hvis aurlige Indtægt dkke overskrider nedennævnte Grænser: 9.500 K r.1)

Slk. 3. Ved Bedommelsen af samlevende Ægtefællers Adgang ti! al være ny
dende Medlemmer af Sygekassen med Ret til gennem denne al nyde Tilskud fra 
Staten skal der i Tilfælde af, at den Ægtófælle, der ikke kan anses for den egent
lige Familieforsorger, har Indlægt ved Arhejde af mere midlertidig Karakter, kun 
lages Hensyn ti! den Del af denne Indtægt, der overstiger 200 Kr. aaríig, Tilsva
rende Regler gælder for saa vidt angaar Jndtægl, som hjemme*ærende, ikke selv
stændig skattepligtige Bíirn oppebærer ved Arbejde for fremmede.

Stk. }■> For Forsorgeren af el Barn eller flere Biirn under 15 A ar forhójes de 
i Slk. 2 nævnle Grænser med 800 Kr. for hvert Barn.1)

Slk. 5. Ved det i Anordningens § 9 omhandlede Udvalgs, ved Sygekassedirek- 
torens og Ministerens Aifgorelse aí, om en Persona Aarsindtægl overskrider de 
nævnte Gramser, vil der være at lage Hensyn lil del Belob, hv-ortil de paagældende 
endeligt er unsat i Indkomstskat i Henhold til Lov flor Færoerne Nr. 76 af 12, 
Marts 1923 om den kommunale Beskatning, forinden de >ved næ uite Ijoas § 13 
hjemlede skatlefri Fradrag har fundet Sled, og uden Hensyntagen til den Nedsæt
telse, der cvenluell maalle være indrommet i Henhold til samme Lovs § 15.

Stk. 6. De oveiifor nævnte Grænsebelob kan kun tilsidesættes, n aar der fore
ligger særlige Omslatndigheder, der laler herfor. Som Forhold, der i saa Hen
seende kan komme i Betragtning, mna nævnes Sygdom, Gæld, Alderdom, store 
Forsorgerbyrder eller andre Forhold, der i væsentlig Grad forringer den paugæl- 
dendes okonomiske Stilling.

i )  Jfr. lk-k. ol 8. Jun i 1953.
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Stk. 7. Som Maksimum aí Formuen for ubemidlede nydende Medlemmer fast
sættes el Belofc af 28.000 Kr. for enligtstillede Pertoner og 39.000 Kr. for Fa- 
milieforsorgere.1) Del kan dog i særlige Tilfælde lillodes, a l disse Grænser noget 
overskrides, f. Eks. naar Formuen er nnbrogi i vanskeligt realisable Aktiver eller 
cr anlirugl paa lideL renlabel Maade, eller naar den ]iaagældendes væsentligste 
Indtægt beslaar i Renten aí en Kapital, og bans Arbejdsevne eller Erhvervsmulig
heder er saaledes nedsat, at hans Arbejdsindtægt kun kan blive af ringe Betyd
ning, elier naar den efterlevende a í eí Æ glepar ved Ægtefællens Dod hor mistet 
sin hidtidige Forsorger.

Slk. 8. De ovenstuaende Hegler skal i forste Række tjene til Vejledning for 
SygckaesebeslyreLetne ved deres BedommeUe af, om del kan lillades en Person 
al optages sáom nydende Medlem uf Sygekassen eller forblive i denne med Ret 
lil Stulstilskud. Saafremt Sygekussebestyrelserne er i Tvivl om Aifgorelsen, bór 
Sporgsmaalet forelægges del sledlige bedommende Udvalg (jír. Anordningens § 
9), der Lræffer sin Beslutning efter el Skiin over samtlige foreliggende Forhold. 
Hvis den, der suger Optagelse, har en Indtægt eller Formue, som overstiger de 
aníorle Grænser, maa han ikke optages som nydende Medlem, forinden det be- 
dommende Udvalg har afgjort, om hans okonomiske Foiáiold desuaglet tillader 
hans Opliagelse, jír . Anordningens § 11, Slk. 3. I Udvalgets Beslulning der 
I Hetvliiold lil Anordningens § 9, Stk. 4, jfr. Kundgorelse Nr. 11 af I I .  Marts 191-1 
om líegler angaaende Udvalgenes Virksomlied, Afsnit D skal indsendes til Direk
toren ío r Sygekassevæsenel lil Godkendelse Jior der gives saa udforlige Oplys
ninger som muligt om de Forhold, der har været bestemmende for denne, tor 
al D irekloren paa Grundtag heraf kan Iraiífe Afgorelse D m , hvorvidt hun kan til- 
iræde den.

1 1, Marts Bek. (Nr. 11) om REGLER ANC . DE I SYGEKASSEANORDMN- 
GENS § 9 OMHANDLEDE UDVALCS VIRKSOMHED.

I Anordning Nr. 59 af 21. Februar 1930, hvorved Lov Nr. 144 af 10. Maj 
1915 om anerkendte Sygekasser med senere Æ ndringer sælles i Kruíl pau Fær
oerne, § 9, saaledes som denne er ændret ved Anordning Nr. 9 alf 14. Marls 1911 
indeholdes folgende Bestemmelser:
Stk. 1. Om nogen elíter sin okonomiske Stilling k<an optages eller íorbtive staa* 
ende som nydende Medlem af en lanerkendt Sygekasse, samt om Sygekassen er 
berettiget til Tilskud Jrn Staten for el nydende Medlem (jír. § G), forelægges i 
Tvivlstilfælde el Udvalg, besloaen’de af et af Kommunalbestyrelsen vulgl Mediem, 
der ikke maa være Medlem nf Sygekassen, en af Kommunalbestyrelsen valgt Læge 
med Sygekassepraksis og el af Kassens Besiyrelse vialgl Medlem. Ønsker ingen Læge 
at liUræde Udvalget, vælger Kommunalbestyrelsen en anden Mand eller Kvinde 
som del tredie Medlem af l ’dvalget. Valgene ga;lder for 2 Aar. Det forsínævnte aí 
Kommunalbestyrelsen valgte Medlem er Formand ío r Udvalget.
Stk. 2. Formanden sammenkalder Udvalget mindsl hvert tredie Aar, efter at 
Kormnuneskattelislen har været fremlagt til Eftersyn, hvorefter Udvulgcl sammen
ligner Sygekassernes Medlerr-sfioilegnelser med denne Li-ste. Udvalgel kan om íor- 
nodent af Ligningsmyndigheden begære Oiplysning om, hvorvidt et Medlems Ind
tægt og Formue ligger under eller over den af Socialministeren fastsat le Indtægts- 
og Formuegrænse. Udvalget er beretliget lil al fordele Arbejdet saaledes, al der 
hvert Aar kontrolleres en Trediedel aí Medlemmerne. Sygekasser og Lignings
myndigheder er pligtige li! at stille Medlemsfortegnelser og Kommuiieskaltelister 
til Udvalgets Racdighcd, dog al de ikke maa offenlliggores. Paa Grundlag aí det 
fremkomne Materiale træffer Udvalgel Beslutning for Inert enkell Sygekassemed
lems Vedkommende.

l )  Jfr. Hele. n í H. Juni 1953.
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Slk. 3. Henvendelse til Udvalgel kan iovrigt lil enhver Tid ske fra den, om hvis 
Medlemsret der er Sporgsmaal, .‘•amt fra Direkloren for Sygekassevæsenet, Syge
kassens Bestyrelse, de aí Klassen benyttede Læger og vedkommende Kommunal
bestyrelse. Henvendelsen rettes til I d  valgets Formand, som derefter foranlediger 
Udvalgets Sammentræden.
Stk. 4. Udvalgets Beslulning indsendes efler derom af Ministeren fastsatte Reg
ler til Direktoren for Sygekassevæsenel, der træffer Bestemmelse om, hvorvidt 
han kan tiltræde den. Direklorens Aifgorehe kan indankes for Ministeren af Ud
valget eller af enhver aí de ovrige, -om efter foranslaaende Stykke kan indbringe 
Sagen for Udvalget.
Slk.5. De nærmere Regler om Udvalgels Virksomhed fastsættes af Ministeren.

Endvidere indeholder Anordningens § 11, Slk. 2, 3, 5 og 6 folgende Bestem
melser:
Slk. 2. Forinden Optagelsen kan finde Sled, maa den paagældende afgive en 
Erklæring paa Tro og Ltove om sin Alder og Helbredstilstand, om Stðrrelsen af 
sin aarlige Indtægt og sin Formue.
Slk. 3. Udviser nævnte Erklæring, at den, der sbger Optagelse, har en Indtægt 
eller Formue, som overstiger del i Ministerens Bekendtgorelse desangaaende an* 
forte, skal det i § 9 nævnte Udvalg afgóre, om den paagældendes okonomiske 
Forhold desuagtet tillader hans Optagelse, Er Indtægt eller Formue mindre, end 
hvad der er faeteai i de nævnte Hegler, men Bestyrelsen dog =ikónner, at ved
kommendes hele okonomiske Forhold ikke berettiper lil Optagelse i Sygekassen, 
afgtíres ogsaa delte af nævnte Udvalg.
Slk. 5. N aar el som ubemidlet optaget nydende Medlems okonomiske Forhold æn
dres saaledes, at han maa kunne íkonne, at det er .tvivlsomt, om han kan anses 
ío r ubemidlet, skal lian give Meddelelse derom til Sygekassens Bestyrelse, for at 
det kan blive undersogt, om han er berettiget lil vedblivende a t nyde Tilskud fra 
Staten.
Stk. 6, Undlader et Sygekassemedlem delte, skal det i § 9 omhandlede Udvalg, 
hvis det senere finder, at han iifólge sine okonomiske Forhold er uberettiget til 
at være ubemidlet nydende Medlem alf Sygekassen, og at hans Indtægt eller For
mue i 2 Aar eller mere har ligget i væsentlig Grad over de Grænser, som er fastsat 
i Medfor aí § 6, Slk. 2, indberette Sagen til Direktoren for Sygekassevæsenel, der 
Í grove Overtrædelsestilfælde kan paalægge paagældende a l udrede et Beliib, dels 
til Sygekassen, s \ arende til den Sygehjælp, han maatte have oppebaaret íra  Syge
kassen í Lob et nf de 2 sidste Aar med Fradrag alf, hvad han h a r hetiall, dels til 
Statskassen, svarende til det Statstilskud, som Sygeka^en har oppebaaret for Med
lemmet i Liibet áf nævnte Tidsrum.

1 Medfor heraf fastsættes herved folgende:

A. Udvalgets Opgave.
Denne er dels al træfife Beslutning om, hvorvidt nogen efter sin okonomiske Stil- 

tiiig  kan optages eller forblive som ubemidlet nydende Medlem af en anerkendt 
Sygekasse, saaledes a l Sygekassen er herettigel til al oppebære Tilskud fra  Staten 
ío r  paagældende, a\uLs al foretage de i denne Anledning lovbefalede Indheretmn 
ger tii Direktoren for Sygekasievæsenet.

B. Udvalgets Sammentræden.
Stk. 1. Den i Anordningens § 9,Slk. 2, omhandlede Sammentræden af Udvalget 
bor finde Sted snarest og  senest inden i  Maaned after, al Kommutieskatlelislens 
Fremlæggelse til Eftersyn er ophorl.

C. Udvalgets Forhandlingsmaude.
Stk. 1. Udvalget skal ved sine Beslutninger folge Heglerne i den Bekendtgorelse. 
der i Henhold til Anordningens § 6, Slk. 2, udstede- af Ministeriet lil Vejledning 
om de Indtægts- og Form ueforhold *nnil íivrige Omstændigheder, der -om Hege!
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betinger en Persons Optagelse eller Forbliven i en anerkendt Sygekasse med Rel 
for denne til at nyde Tilskud íra Staten ío r den paagældende.
Stk. 2. Sagen forhandles i Reglen mundtlig mellem Udvalgels Medlemmer.
Stk. 3. Formanden for hverl Udvalg forer en Forhandlingsprotokol, i hvilken 
Udvalgets Beslutninger indfores. Forhandlingsprotokollen, der betales af vedkom 
mcnde Kommune, opbevare* af Udvalgels Formand.
Stk. I. Saafremt Udvalget vælger al fordeíe Arbejdet saaledes, at der hvert A ar 
kontrolleres */;) atf Medlemmerne, maa Udvalgel hvert Aar i Sygekassens M edlem s
fortegnelse sætte et Mærke —  f. Ekie. »U. B.«, vedfojel Aorslallet, —  ved de i det 
paagældende A ar ibehandlede Medlemmer, Til saadan Mærkning bor arrvendes et 
Stempel, der opbevares aif Udvalgels Formand.
Stk. 5. Udvalgets Beslutning bor i de i Anordningens § 9, Slk. 2, omhandlede 
Tilfælde træffes inden 3  Maaneder, efler al Idva lge t er traadt sammen for at 
forelage de ved de nævnte Lovbestemmelser paalagte Undersogelser; i andre Til
fælde bor Udvalgets Beslutning saa vidt muliiit træffes inden 1 Maaned efter, al 
den puagældende Sag er íorelagl Udvalget.

D. Udvalgets Beslutninger og disses Indsendelse til Direktóren jo r  Sygekasse
væsenet.

Stk. 1. Udvalget skal i hvert enkeh Tilfælde, íelv om dets Beslutning t Henhold 
lil nedenstaaende skal forelægges iDíreklóren, .træffe en selvstændig Beslutning om, 
hvorvidt de paagældende Personer er ubemidlede i Lovens Forstand eller ikke.
Stk. 2. Efter at Udvalget hur afsluttet sit Arbejde med at bedomme, hvorvidt 
de Personer, hvis okonomiske Forhold har værel (behandlet af Udvalget, har Hel 
til al være ubemidlede nydende Medlemmer, skal der snarest e/tcr til Direktóren  
indsendes Oplysning om Resultatet af Redómmelsen . Forsaavidt Udvalgel har be
handlet Medlemmer tfra flere Sygekasser, mau Ojslysniugerne indsendes jo r  hver 
Sygektíssc for sig.

Oplysningerne, der bor afgives paa de dertil bestemte Blanketter, skal indeholde 
folgende:

a) Antallet af de Personer, hvis okonomiske Florhold Udvalgel 'har undersogt,
b) Antallet af de Personer, der er anset for berettigede lil al være ubemidlede 

nydende Medlemmer af Sygekassen, fordi hverken deres Indtægt eller Formue 
overskrider de gældende Grænser.

c) Antallet ai de Personer, der er anset ifor uberettigede til at være ubemidlede 
nydende Medlemmer, fordi enten deres Indtægt eller Formue eller eventuelt 
.begge Dele overskrider Grænserne.

d) Medlemsnummer, Navn, Livsstilling, ægteskabelig Stilling, Bopæl, Alder, An
tallet af Biirn under 15 Aar og okonomiske Forhold samt Udvalgets Beslutning 
og dets Begrundelse for de Personer, som efter Udvalgets Skon kan væne ube
m idlede nydende Medlemmer, luagtet enten deres Indtægt eller Formue eller 
begge Dele overskrider de gældende Grænser,

Slk. 3. Indberetning til Direktóren for de under Punkt d) omhandlede Personers 
Vedkommende skal derfios finde Sted ipaa de dertil uf Direktoratet udarbejdede 
Skemaer, der maa underskrives aif alle Udvalgets Medlemmer. Som Bilag maa med
folge de Skrivelser og Erklæringer, som har foreligget for Udvalget.
Slk, 1-, Naar Direktóren o \erfo r Udvalget fremsætter særlig Anmodning derom, 
skal Udvalget ogsaa for et af Direktoren nærmere angivet Antal aif de under b) 
og c) omhandlede Personer, eventuelt ifor alle disse, tilsende D irektoratet tilsvarende 
Oplysninger som fastsat under d ) ;  Udvalgets Indberetning skal i saa Fuld forelages 
paa den i Stk. 3 nærmere angivne Maade.
Slk. 5, Samtidig med Indberetningen til Direktóren skal der af Udvalgel gives 
Sygekassen Meddelelse om de i Slk. 2 under Punkterne b) og c) [omhandlede Af- 
gorelser samt om Ud\algets Standpunkt til de under d) omhandlede Personer. 
Meddelelsen til Sygekassen skal indeholde Medlemmels Nummer, Navn og Bopæl.
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Stk. 6. Om Direktorens Afgorelse vedrorende de a í Udvalget trufne Beslutninger 
vil der blive tilstillet Udvalget og Sygekassen Meddelehe.
Stk. 7. De til de fornævnte Oplysninger bestemte Blanketter og Skemaer fuas ved 
Henvendelse til Direktoratet, Adresse: Amuliegade 25, Kiibenh, K,

E. Udvalgets N cdsæ tiche i særlige Tiljælde, jfr . Anordningens § 9, Stk. 3 og 
§ I I ,  Stk. 3.

I saadanne Tilfælde forholdes der ligeledes efter de ovenfor í Afsnittene C. og 
D. givne Begler.

F. Udvalgets I ndbercM m gspligl i jo l gu Anordningens § II , Stk. 6.
Stk. 1. I iMedíor af Bestemmelsen i Anordningens § 11, Stk. 6, er Ud\ algel fo r
pligtet til sam tidig med Indsendelse lil Direktoratet af de i foranstaaende Afsnit 
D., Stk. 2 og 3, omlahe Oplysninger al meddele, hvorvidt l dvalgel under Sugens 
Behandling har bemærket saadanne Personer, hvis Indtægt eller Formue i 2  Aur el
ler mere har ligget i 'væsentlig Grad over de fastsatte okonomiske Grænser.
Slk, 2. I bekræftende Fald maa samlídíg indsendes Oplysning om de paagældendes 
Nummer i Sygekassens Boger, fulde Navn, Fðdselsdatø og -aar saml Livsslillíng, 
ægteskabelig Stilling og Bopæl. Tillige maa oplyses den skattepligtige Indtægt og 
Formue i de Aar, hvorom der er Tale, samt Antallet uf Biirn under 15 Aar i hveri 
uf de paagældende Aur.

27. Marts Bek. (Nr. 1 1) om Æ ndr. af Kundg. Nr. Iti af 18. Dec. 1910 om SED
DELOMLØB, VALt TAFORjHOLD OG HANDEL MED UDLANDET m. v.

I M edíór af § 17 i Midlertidige Beslemmelser for Færoerne af 18. December 
1910 om Seddelomlob, Valutaforhold og Handel med Udtandel ra. v. fastsættes 
herved — i Overensstemmelse med Vedtagelse af Lagtíngels Landsnævn folgende 
Æ ndringer i nasvnlc Beslemmelser:

3 Bestemmelserne i § 1 i Kundgorel>e Nr. 8 af 31. Maj 1940 om Forbud mod 
Indforsel til og l  diforsel fru Færoerne af danske Pengesedler og af dansJc Skille
mon l udvides lil aL omfatte Betalingsmidler af enhver Art, saavel danske som uden
landske. Desuden forbydes Udftirsel fra Færoerne af udenlandske Værdipapirer 
íam t Guld under enhver Form.

1, Apr. — BEGLEMENT for Dronning Alexandrines Hospital, Klaksvig Sygehus 
og Sygehuset paa Sudero.

1. Overledelsen for Inert aí Sygehusene haves af en Bestyrelse, der bestaar alf
2 af Indenrigsministeren og 3 af Færoernes Lagting valgte Medlemmer,

2. Bestyrelsen ansætler en iHospilalsdircktor, som forer Tilsyn med Sygehusenes 
Ledelse.

3. Beslyrelserne 4cal h a ^  forelugt alle Sygehusene vedrorende Sager af princi
piel «g mere betydende Kurakler, for Eksempel Budgetter, Takster, Fastsæt
telse af det normale Anlal Funktionærer, disses Arbejdstid, Lonningsforhold, 
Bygningsforunslallninger saml Spbrgsmaal om Anskaffelse af slorre Maleriel, 
Installationer eller lnslrum enlarium  uf forskellig Arl o. 1.

I. Bestyrelserne er berettigede fra Direktoren at fau tilstillet alle Oplysninger 
vedrorende Syghusene.

5. Bestyrelserne vælger selv deres Formænd,
6. De ledende Sygehuslæger, Direktoren og Inspektorerne har Adgang lil al del- 

lage i Bestyrelsesmoderne uden Stemmeret og skal deltage, naar Beslyrelserne 
onsker det.

7. Bestyrelsesmedlemmer og Direktoren e r  bereLtígel lil naarsomhelsl at bese Syge
h u sene  og efterse e n h v e r  Del all samme, borLset fru Sygejournalen. Sundheds
styrelsen og Embedslægerne har Adgang til at sælle sig ind i Sygehusenes 
Indretning og Drift, hei under ogsaa  Eftersyn af Sygejournal tog Protokoller.
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8. Bestyrelserne holder Móde mind=t 'I Gange om Aarel. Over Forhandlingerne 
fiires Protokol, der .underskrives af Medlemmerne. 1 Tilfælde af Meningsfor
skel dfgores Sagerne ved Stemmeflerhed. I Tilfælde aí Stemmelighed gor For
mandens Steinme Udslaget,

9. Det paahviler Direktoren at drage Omsorg for, nt Sygehusene er i god og for
svarlig Sland, at Invenlaret er brugbarl og tilstrækkeligt, og at tilstedeværende 
Mangler afhjælpes.

10. Regnskabsaarel lo-ber fru 1. April til 31, Marls. Færoernes Oppeborselácontor 
besorger Regnskabsfil reisen og aflægger de aarlige Begnskaber saa belids, 
at de kan gennemgnas a í Direkloren, forsynes med dennes Bemærkninger og 
indsendes til Bestyrelserne inden 1. Juli. Laglingel foranlediger Regnskaberne 
revideret og udfa-rdiger Decision paa samme, efter at Anteenelserne er be
svarede, Hegnskaberne med Revisors Bemærkninger og Decision indsendes 
til Amtet.

11. Inden hverl Aars 31. December indsendes til Bestyrelserne af Direkloren For
slag til Budgel for Sygehusenes Drifl i det folgende Begnskabsaar. A f For
slagel skal fremgaa, hvad der angaar ordinær D rift og Vedligeholdelse, og hvad 
der ekstraordinært foreslaas bevilget cif Ting, som ligger uden'for delte, saa
som Nybygninger, Hovedreparationer og lignende. Afskrift of Budgetterne ind
sendes til Åmtel.

N aar Budpeiiernc er behandlet og godkendt af Bestyrelserne, kan de i 
samme til Límninper, Beparalionsarbejder og til Anskaffelse af Inslrumenler 
og Inventar opíiirte Summer, ikke overskrides uden Bestyrelsernes Samtykke. 
Skulde i Regnslíabsaarets Lob Overskridelsen skonnes nodvendig, gor Direk
loren derom Indstilling til Bestyrelserne.

Er Udgiifler udenfor Overslag uapsællelige, kan de bevilges af BeslyTelsens 
Formand, som derom gor Indberetning til Bestyrelsen.

12. Ingen Udbetaling kan foretages uden i Henhold til en af Direktoren udstedt 
Anvisning, medmindre der herom er Truffet en særlig Ordning.

13. De ledende Læger ved Sygehusene ansættes nf Bestyrelserne.
11. Det underordnede Lægepersonale ansættes i det Anlal og paa de Vilkaar, Be

styrelserne bestemmer, af Bestyrelserne efler Forhandling med vedkommende 
ledende Læge.

15. De ledende Læger har Bel lil en sammenhængende Ferie paa I- Uger aarlig.
Forsaavidt en ledende Læge iovrigt ved Sygdom. Bortrejse eller andet For

fald bliver forhindret i al udifore sin Gerning, anmeldes delle snarest for Di
rekloren. Uden dennes forud indhentede Samlykke kan Lægen udenfor Syg
domsforfald ikke være borle fra Sygehusel i længere Tid end cl Dogn. Bejse- 
lilladelse til del underordnede Lægepersonale meddeles al \edkommende le
dende Læge.

16, De ledende Læger h ar Adgang til konsilia;r Praksis og lil at udiive Konsuila- 
lionspraksis paa de Sygehuse, hvor dc e r  ansat. Saafremt de under deres p ri
vate Konsultation paa Sygehuse forelager Undersiigeiser eller Behandlinger, 
som, hvis de var forelagel som Led i den paa  Sygehusene organiserede am- 
hulanle Virksomhed, vilde have betmgeL Erlæggelse a f  Betaling lil S)gehusel, 
skal der herfor til Sygehuset er!a:gses den takstmæssige Betaling.

17. Ingen paa SygeJnusene ansat underordnet Læge har Bel lil at udihe p rn a l 
Praksis paa Sygehuset.

18, Foruden at undersøge og behandle Patienter, paaln iler del den ledende Læge 
sammen med den ledende Sygeplejerske at paase. at Sygeplejerskerne og del 
ovrige lil de syges Pleje ansatte Personale opfylder deres Pligt, at tilborlig 
Renlighed er lil Stede, at Lægemidler opr Kosten er tilfredsstillende, og al der 
ved alle Anordninger og Rekvisitioner ikke ah iges fra de vedtagne Bestem
melser, samt at Sparsommelighed iagttages. Dc ledende Lægers Bestemmelse 
er afgorende i alle Sporgsmaal, der angaar Patienternes Behandling og Pleje.
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Sygeplejepersonalet er Overlægen og i lians Fraværelse Reservelægen under
ordnet og er forpligtet til at relle sig efler de Paalæg, der gives dem af disse,

19. Bestyrelserne ansætter en Inspektor for hvert Sygehus. Han er nærmeste fore
satle for tlet tjenende Personale udenfor Afdelingerne, Han varetager de dag
lige forekommende Adminislrolionssager under Ðirektórens Overtilsyn. Han 
imaa, naar ikke særlige Forhold hindrer det, daglig være lil Stede paa Syge
husets Kontor, som skal være aabcnl i eL af Direktoren fastsat Antal Timer 
daglig.

20. Oversygeplejersken forer under Inspektorens Tilsyn Inventarieregnskaberne og 
Inventarielisterne. For Kokkenets vedkommende fores dog Inventarieregnska- 
berne og Inventarielisterne af Økonomaen, Inspektoren por Indstilling til Di- 
rekloren. i fornodent Fald efter Forhandling med Lægerne, om Anskpiffclse 
af nye og Vedligeholdelse af gamle Tnventariegenstande.

21. Inspekloren foranlediger, al Sygehusets Statistik Jiires saaledes, at der hver 
Dag haves Oplysninger om Patienternes Antal, Kostdagenes Antal m. m.

22. Inspektoren har det umiddelbare Tilsyn med Sygehusets Grund, Bygninger og 
fast inventar og sorger for, at god Orden iagttages.

23. Inspektoren anskaffer efter Direklorens nærmere Anvisning alt del til det dag
lige Forbrug i Sygehuset fornodne og allesterer alle Regninger.

24. Del paahviler Revisor regelmæssig i Aarets Lob al revidere de Ibbende Regn
skaber, talmæssig saavel som kritisk, og noje at kontrollere Bilag. Ved den 
talmaissigc Revision bliver at paase, at Indtægts* og Udgiftsposter er behorig 
dokumenteret og rigtig posteret. Ved den kritiske Revision bliver særlig al 
paase, at dc enkelle Poster er i Overensstemmelse med de for Sygehusene 
gældende Bestemmelser og indgaaede Kontrakter, at Ingen Udgift er afholdt 
■uden Hjemmel i Overslag, og at der er taget skyldige okonomiske Hensyn.

25. Husholdningen bestyres af den, som Direktoren dertil udpeger af Sygehusets 
Personale, eller af en Økonoma, naar Bestyrelsen har givet Tilladelse til, at 
en saadan anlages. Det i Kokkenet normerede Personale ansættes a í Inspek
loren. Dog ansættes Økonomaen af Direktoren.

26. Direktoren bestemmer, hvem der skal forestaa Vaskeriet,
27. Det lil Sygeplejen normerede Personale ansættes aí Direktoren efter Forhand

ling med Sygehuslægen og Inspekloren.
28. Det paahviler Direktoren og Inspektoren al sorge for, at Sygehusenes tekniske 

Anlæg bliver forsvarligt passede.
29. Det normerede Antal Personale og Portorer antages af Direktoren efter in 

spektorens Indstilling. Gangpiger antages af Inspekloren i Samraad med Over
sygeplejersken.

30. Detle Reglement træder i K raft 1, April 1911, og samtidig ophæves de ældre 
Reglementer.

Saaledes vedtaget af Bestyrelserne for Dronning Alevnndrines Hospital, Klaks- 
víg Sygehus og Sygehuset paa Suderii paa Mode den 29. Jan. 1911.

I Henhold til § 7 i Lov fo r Færoerne Nr. 76 af 15, Marts 1939 om Sygehusene 
godkendes foranstaaende Reglement for Dronning Alexandrines Hospital, Klaks- 
\ ig  Sygehus og Sygehuset paa Suderii hermed paa Indenrigsministeriets Vegne 
som gældende indtil videre.

Færó Am t, den 1. April 19-11,

26, Apr, Bek. ( \ r .  17) fra Valutacentralen om Adeangen til OMVEKSLING 
AF BRITISK VALUTA.

I Medfor af § 10 i Kundgorel>e Nr, 18 af 18. December 1910, jfr. Kundgorelse 
'Sr. l i  af 27. Marts 1911, fastsættes herved efter indhentet Erklæring fra Lagtin
gets Landsnævn folgende:
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1 I Henhold lil § 7 i Kundgorelse Nr. -18 af 18. Dccemlber 19d0 paa'hviler del 
enhver f>au Færiierne hjemmehorende Person og etJivert paa Fæ-roerne hjemmc- 
horende Selskab eller Firma uden unodigt Ophold al overdroge lil en Bank paa 
Færoerne elliverl Belob i fremmed Valuta, herunder britisk Valuta, som den paa
gældende nu besidder eller fremtidig erhverver.

De til Banken overdragne Slerlingbelcib omveksles paa Begæring efter neden- 
staaende Hegler, men Kontohaveren er iiivrigL kun berettiget til al disj»nere over 
Slerlinglilgodcibavender, forsaavidl Tilladelse hertil er meddelt af Valula-Cenlra- 
len, Saadan Tilladelse er soafedes ogsaa fornoden for Overdragelse af (hjemfortc) 
Slerlinglilgodehavender Li! en anden Person. Selskab eller Firma paa Færoerne, 
selvom del drejer sig om Overforsel fra cn Konto til en anden i færoslt Bank,

2 Enhver, der i Henhold lil opnaael Valulaatlest skal bruge Sterling, maa er
hverve Sterlingbelobel ved Kob i en af Bankerne mod Belaling i Kroner efler 
Bankernes officielle Salgskurs.

Undlagel heríra er Indkob i Storbritannien under el Skibs Ophold der af Ud- 
rustningsgenslande lil Skibel. Udgifterne til saadanne Indkob kan afholdes uden 
Valulaallest udaf Salgsprovenuet for den paagældende Fiskelast,

3 Slerlinglilgodehavender maa indtil videre kun omveksles Lil Kroner efter fbl- 
gende Regler:1)

5 Opslaar der mellem en Bank og en Slerlingejer Uenighed om, hvorvidt eller 
i hvilket Onrfang, han er berclligcl lil at fna omvekslet Sterling, afgores Sporgs
maalet endeligt af Vnluta-Cenlralen.

6 Sterling, liidrorende fra de britiske Myndigheder paa Færoerne, omveksles af 
Amtet paa Danmarks Nationalbanks (Slalíkussens) Vegne.

7 Overtrædelse og Forsog paa Overtrædelse af de i nærværende Bekendtgorelse 
indeholdte Beslemmelser medforer Strof og Korffiskalion i Overensstemmelse med 
Heglerne i § 10 i Kundgorelse Nr. ;J8 a'f 18. December 1910, jfr, Kundgorelse Nr.
14 aí 27. Marts 1911.

6. Juni — Bek. (Nr. 28) vedr. APOTEKEBVARER.
I Medifor af § 2-1 i Anordning Nr. 272 af 22. September 1937 vedrorende Apo

tekervæsenet paa Færoerne bestemmes det herved, al Præparaterne Linctus gty- 
cerinus benzoícus sine opio og Liquor pecloralis (Brystdraaber) indlil videre ikke 
maa udleveres i Haandkob eller efter Receplkopi, men klin efler Recepl. Udlevering 
maa kun finde Sled cn Cang efler samme Recepl. Efler Ekspeditionen forsynes 
Recepten med perforerede Annulationsslempcl.

26, Juni Bek. (-Nr. 32) om MINDSTEBETALING FOR DISTIÍIKTSJORDE
MØDRE paa Færoerne.

1 De i Bekendtgorelse Nr. 69 af 19. Marls 1931 om Mindslebelaling for Di- 
slriktsjordemodre paa Færoerne indeholdle Beslemmelser forbliver i Kroít indlil 
videre, dog længst indtil 31. M arts 1951.-)

2 Denne Bekendtgorelse trarder i Kraft slraks.

21. Okl. Midi. Best. (Nr. 44) om PANTSÆTNING AF FANGST.
Bestemmelserne i M idlerlidig Lov for Færoerne Nr. II- af 15. Februar 1910 

om Paitlsælnmg af Fangst bor Gyldighed indtil videre. Den i Lovens § 1 om hand
lede Udslellelse af Panlebreve foretages efler Udlohel alf hvert Aars Februar Maa
ned.

' )  Bek. frn Vnlutacentralen af 26. Okt. 1945 ophæver Omvekslingsrf gierne i §§  3— i.
Der ses ikke udstedt ny Bekendte-, <>6 Bestemmelserne amagea sladigt gældende.
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30, Okl. Midi. Best. (Nr. 3-5) om Æ ndr. i Lov ISr. 69 a í  7. Maj 1881 om 
FORPLIGTELSE TIL JORDS AFGIVELSE TIL OFFENTLIGE VEJE, HAVNE 
OG LANDINGSPLADSER SAMT TIL OFFENTLIGE SKOLER paa Færoerne. (Ind* 
fojet i Loven af 1881).

30. Okt. Æ ndring (Nr. 16i i GRIN DEREGLÐMENT1ET. {Indfojet i Regi. 
1910).

7. Nov. Bek. (Nr. 48) ang. IINDFØRSEL AF LEVENDE DYR m. m.
I Medfor af § 2 og § 4 i Lov Nr. 36 a f 28. Februar 1908 for Færoerne orn 

Foranstaltnnger mod smitsomme Sygdomme hos Husdyrene m, m. íaaUættes lier- 
ted  paa Landbrugsministeriets Vegne folgende:

1 Enhver lndforsel fra Island uf levende Faar, Geder og Hornkvæg er forbudt,
lndforsel af Produkter af enhver Art a(f Faar maa kun finde Sted efter forud

indhentet Tilladelse fra Færii Amt.1)
Overtrædelse af foranslaaende Forbud medforer Strafansvar dfter Loven.
2 Dette Forhud Iræder i Kraft straks.
Færo Amts Bekendtgorelse arigaatnde lndforsel af letende D jr  m. m. af 29, 

August 1938 ophaves herved.

l ! i  N ot. -  Midi. Best. (Nr. 52) ang. VEDERLAG TIL STÆVNINGSMÆND 
íor Forkyndelse i Straffesager m. m.

1 For Forkyndelse i Straffesager o" beneficerede Sager samt for Forkyndelser
i forste Instans i de í Lov om Rettens Pleje § 225 Nr. 8 omhandlede Sager be
tales for hver Forkyndelse 50 Øre til Slævningsmanden. hvilken Afgiii udredes ef 
ter Reglerne for benefiterede Sager. Politibetjente er dog pligtige uden Vederlag 
at besorge Forkyndelse i Straffesager.

2 Nærmere Regler angaaende Udbetaling af de hver enkelt Stæ\ ningsmand til
kommende Gebyrer fastsættes af Færo Anit efler Indstilling a í So renskriveren ' Dom 
nieren) paa Færoerne.

18. i\o%. SAMTYKTIK FYRI V1MSULANSGRUNN FØROYA L Ø C m G S . 
(Loglingst.).

Stoi nun og cndamál.
1. Sellur verðiur á slovn Vinnulánsgrunnur Foroya Lójrtings við heimsiað í 

Tórshavn.
Endamál grunnsins er al veita lán lil fólk ella feltjg í Fíjroyum vinnulívinum 

til frama.
Gntnrtiins sloviisjæ.

2. Sam bart tingsins samlykt 1910. sí logtingsdðindi 1910, síSu 83. verSa lalin 
í gru mi in 25 %  av tingsins rakstraravlopi eins ©g pem ngurin. sum landsne\ndin 
tingsins vejma lænli monnum til smabálakevp og til umvolingar.

Styrifi.-)
3. Grunnurin ^erður styrdur a% eini 5 mannasljórn. vald a\ loglinginuni. Ein 

sljórnarlim ur fer Frá á hvórjum ári. ViS fyrstu avgongu verður við lulakasti av- 
gjiird raffifvlgjan fyri avgongu sljórnarlimanna. Fyri Inonn sljornarlitnin verð- 
ur \  aldur ein ti!lak?maffur. Stjórnin vetur sínámiílum formnnn og næstfor- 
mann.

Sljórnin hevur hægstu leíð4una í ollum \ iðurskifluirt grunnsins. Slendur at- 

Nu Landsstyret.
-) 4. april 1952 varS samtykt n t in p ,  al um itiri(-in ui V innuláti-^runní Foroya Logtings 

ic rð u r yvirdrígin til Forojn Landsstyri írá 1. ju li itevnda ár,
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kvoðugreiðslan á jovnurn, er formannsins atkvoða u\ gerundi. Eingin a\iierð 
kann verða tikin utlan í minsla lagi t  sljórnarlim ir eru á fundi.

Sljórnin iekur sær tbrvandi hjalp, áselir sljóra, um virkisins slodd og um 
umstoður gera lað neyðugl. Starvsaamsyníng til sljórnarfarm annin, næstfor- 
mannin eins og lil h inar lim irnar verður asetl av Ioglíngímim efíir ummælí 
av landsnevndini.

Rulcnskapargranskamr.
1. Árliga \erða 2 rokn«kapargran;ikarar valdir at kanna ársroknskapin. Lón rokn- 

sknpargranskaranna %erður asett av sljórnini. Roknskaparárið er almanakk- 
aárið.

Sljórnin eígur innan 1. juni at leggja roknskapin fram fyri roknskupar- 
granskararnar lil kanningar. Síðani skal hann innan 1. oklø'ber leggjast fram 
fyri tingið lil góðkenningar.

Lanreglur.
5. Grunnurin lænir upp i 70 % av lánsvirðinum. Lan verða givín móti \eð- 

haldi. Aðrenn lán \erða gi vin, eigur at verða kannað ðflir, hivussu og lil 
■hvorjar treylir lántakarin kann veila sær hin parlín av peninginum, ið lil- 
takinum Ifinvar. Rentan er '1 °/o p. a Sljórnin ella sljórin a \g er avdratlarlið* 
ina. Undir serligum umsloðum kann lánið verða n\dratlarfnítt í'e inum  tiðar- 
skeiði upp lil 5 ár.

Eftiransan,
6. Sljórnin a \ger, h\ussu efliransingin við teimuin fyrilókum, ið lænl er lil. skal 

íara fram.
Grunrisins avtoka.

7. Um grunnurin vejður avlikin, verður lagl fyri lingið al laka sliiðu til, hvat 
íð skal gerast við pening og aðrar ognir jrrunnsíns,

12. Dec. Midi. Best. (Nr. 61) om Æ ndr. i Lov Nr, 90 a:f 1. Apr. 1925 om 
FOKBUD MOD BUiNDSLÆBEVAAD. ( Indfójei i Loven af 1925).

15. Dec. Midi. Best. (Nr. 01) om BENYTTELSE AF FARTØJER.
1 Hvor Almenvellet gor del paakrævet, kan del offentlige midlerlidigl overlage 

Brugen af íæríiske Fiskefartojer, «mi ikke anvendes líi Fiskeri eller Fragtfart.
Lagtingets Landsnævn tralffer Bestemmelse otn et Farlcijs Overtagelse efler nær

værende Regler.
O'verlagelsen sker for el beslemt Tidsrum, efler Udlobet af hvilket der gives Eje

ren Valget mellem inden 1 Maaned at sælie Farlojel i Drift igen eller paany at 
overlade Brugen til del offentlige paa de lidligere faslsalle Vilkaar.

For Brugen af Farlojel tillægges der Ejeren en Erslalning, der i Mangel a.í 
mindelig Overenskomsl, fastsættes af en Kommission beslaaende af Ire Medlemmer, 
hvoraif Laglinget \æ lger eel, Færoernes Rederilorening eet, medens Formanden 
udpeges af Rellen. Kommissionen afsiger sin Kendelse inden 8 Dage. D^t offentlige 
har Ret lil inden 8 Dage efler Erstatningens Fastsættelse at give Afkald paa Bru
gen af Farlojel nrad al 'betale de med Erstatningens Fastsættelse forbundne Om
kostninger.

2 iFarlójet tilbageleveres i samme Stand íora ved Overtagelsen bortset fra alminde
ligt Slid. Forringelser derudover og Forbedringer belales henholdsvis af Brugeren 
og Ejeren. Der maa ikke .forelages andre end nodvendige Forandringer eller For
bedringer \ed  Skibet.

Overtagelsen og Tilbagelevering af Farlojel sker efter en Synsforretning, fore
taget af 2 af Retten udmeldte Mænd.

Eventuelle Sporgsmaal om Erstatning for Beskadigelse og lignende under Bru
gen afgoreB nf den Kommi isjon, der i Henhold til § 1 har fa>lsul Erstatningen for 
Brugen pan Grundlag uf de foreliggende Synsforretninger.
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3 Del overtagne Fartoj drives for Amtsfonden« Hegning. Det kan af Lands- 
nævnet overlades et bestaaend-a eller nydannet Rederi eller Sammenslutning til Brug 
paa de Vilkaar, Landsnævnet bestemmer, men Amtsfonden hasftcr i saa Fald ved
blivende overfor Ejeren for de Forpligtelser, der folger af, a t Farldjet er ovcr- 
taget til Brug i Medfor af næ n ærende Bestemmelser.

Farlojel holdes under Brugsperioden ^o- og krigsforsikret til iuld Vierdi, For
sikringspræmien udredes af Amlsfonden.

Den i § 1 oirthandlede Erstatning saml Erstalning efler § 2 for eventuel For
ringelse af Fartojet udredes af Amlsfonden.

4 De nærmere Foran?lallninger med iHensyn til Farlojens Overtagelse og (Drift 
i Henhold ti) disse Bestemtneber træffes af Landsnævnct.

5 Bestemmelserne i Kundgíirelse Nr. 4 uf 10, Maj 19‘!0 om Brug og Udleje af 
Skibe, hjemmehorende paa Færoerne, forbliver uændret i Kraft.

20, Dec. Vedtægter for HJALPARGRUNNIIS’ fyri ónrbeiðsforar fiskimenn.
1 Fondete Navn er »H jálpargrunnur fyri óarbeiðsforar fiskimenn*, og dets Hjem

sted er Thorshavn.
Fondels Formaal er at yde Tilskud til Fiskere, røm paa Grund af Sygdom er 

blevel uarbejdsdygtige. og som ikke kan faa tilstrækkeligt Tilskud fra anden Side.
Skulde der være Penge yderligere ti! Disposition, kan Bestyrelsen yde Tils-kud 

til andre vanskeligt 'tillede Fiskere og dermed ligestillede.
2 Fondets Grundkapital bestaar af 53.000 Kr.
Delte Beliib skal være urorligt og anbringes i herværende Sparekasser elier Bon- 

ker eller paa anden efter Bestyrelsens Mening betryggende Maade.
Kapitalen soges íoríigel ved Tilskud fra Lagtinget, Slut, Foreninger og Institu

tioner eller andre.
Fondets V ærdipapirer’ íoraynes uf Bestyrelsen med Paalegning om, al de ikke 

uden dennes Samlykke maa overdrages, pantsættes eller kvitteres.
3 Fondets Beslyrefee beslaar af 8 Medlemmer, hvoraif folgende hver vælger el 

Medlem:
Foroya Fiskimannafelag, Suðuroyu Fiskimannafelag, Foroya Lærarafelag, For

oya Reiðnrafelag, Foroya Blaðstyrarafelag, Foroya Skipara- og Navíglorfelag, For
oya Landsnevnd og Amtmanden over Færoerne.

Beslyrelsen vælger selv sin Formand og fastsætter sin Forretningsorden. Hver
vet er ulonnet, rren Bestyrelsen kan dog antage lonnet Medhjælp i íornodent 
Omfang.

De valgte Medlemmer vælges for cl Tidsrum af l Aar nd Gangen.
4 Bestyrelsen træffer Afgorelse om, hvor megel af Fondets Renler aurlig skal 

anvendes lil Underslóllelse, og hvor megel der ákal henlægges til Grundfonden.
Yderligere kan andre Midler, som stilles tii Raadighed, ydes som Hjælp til 

Undersibltelse overensstemmende med Fondets Formaal.
5 Bestyrelsen skal for hvert Regnskabsaar, som er Kalenderaaret. aflægge beho- 

rigt affattet og dokumenteret iRegnskab over samtlige Fondets fndlægter og Ud
gifter, ledsaget af en Beretning om Virksomheden samt af et Kapítalregnskab ío r 
Fondet, udvisende Kapitalens Anbringelse ved Auret« Begyndelse og Slutning og 
de i Aarets Lob stedfundne Forandringer med Hensyn til Kapitalen. I Kapitolregn- 
skabet opfores de Fondet tilhorende Værdipapirer sanvel med nominel Værdi som 
med Kursværdi og Indkobs- eller Salgspris.

Regnskabet revideres og decideres ved Foranstaltning af Færoernes Lagling, der 
sender en Afskrift af Regnskabet og af Berelningen til Amtmanden over Færoerne 
tilligemed Underrelning om iRevision og Deci'sion. Revisionen omfatter ogsaa Efter
syn af de Fondel tilhorende Værdipapirer og Pengebeholdninger mindst een Gang 
aarlig.

6 Fondels Beslyrelse druger Omsorg for, al Regnskabel hvert Aar trykkes og
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offentliggores i den lil Optagelse af retslige og andre offentlige Bekendlgorelser 
paa 'Færoerne autoriserede Tidende, dog med Udeladelse uf Navnene paa de un- 
derstotiede Personer.

Afskrift af Regnskabet tilstilles Amtmanden.
Bestyrelsen er bereltiget og forpligtet til paa Begæring herom at meddele Amt

manden, Landenevndin og Kommunalbestyrelserne eller disses sociale Udvalg Un
derretning om den Hjælp, der er ydet eller agtes ydet bestemte navngivne Perso
ner, men har iovrigt Pligt tif al iagttage Tavshed irerom.

7 Disse Vedtægter kan kun ændres med Samtykke af Færoernes Lagting og 
Amlmanden over Færoerne.

(Godkendl af Amtet paa Fiskeriministeriets Vegne).

23. Dec. — Midi. Best. (Nr. 69) om OPRETTELSE AF ET LICN1NGSRAAD 
m. v.

1 Der oprettes et Ligningsraud for Færoerne bestaaende a í 3 Medlemmer, valgte 
af Luglitiget for 4  A ar ad Gangen. Samtidig vælges 3 Suppleanter.

2 Ligningsraadet forer Tilsyn med den kommunale Skatteligning og paaser, at 
denne finder Sted paa ensarlet Maade i alle Kommuner i Overensstemmelse med 
Skaltclovgivningen.

3 Ligningsraadet kan give Ligningsmyndighederne Anvisninger med Hensyn til 
Ligningens Foretagelse. Ligningsmyndighederne har Pligt til at folge de saaledes 
givne Anvisninger.

Ligningsraadet kan saavel under Ligningens Forelagelsc som senere med bin
dende Virkning fo r Ligningsmyndighederne ændre de stedfundne Skatteansættelser, 
Skonsmæssig Forhojelse af en af Ligningsmyndigheden foretagen Ansættelse maa 
dog ske inden 2 Aar efter Udlobet af det paagældende Skalleaar.

Forinden en Ansættelse, der ikke er paaklaget af vedkommende Skatteyder, æn
dres af Ligningsraadet, skal der gives vedkommende Skatteyder Lejlighed til at ud- 
lale sig om Sagen.

4 De af Ligningsraadet forelagne Ansættelser kan inden 1 Maaned paaklages 
af Skalleyderen til Lagtingets Skatteudvalg, for Thorshavn Kommunes Vedkom
mende til Thorshavn Overligningskommission, der træffer endelig Afgorelse i Sagen.

5 Medlemmerne a'f Ligningsraadet og dettes Medhjælpere er pligtige at iagt
tage Tavshed med Hensyn til de Oplysninger om Skatteydernes Indkom-t og For
mueforhold, som de under Varetagelsen af dere^ Hverv maatte faa Kundskab 
om.

fiLigningsraadet h a r Adgang til at overva:re de kommnnale Ligningsmyndigheders 
Miider og Forhandlinger. Offentlige Myndigheder har Pligt at meddele Raadet 
alle de lil Udforelsen af dels Arbejde nodvendige Oplysninger.

7i)Offent!igc Myndigheder, Bestyrelser for Banker, Assuranceselskaber, Aktie
selskaber, Kreditforeninger, Sparekasser og deslige, samt de Personer, Rederier 
eller Selskaber, der til Stadighed beskæftiger lonnct Medhjælp i deres Virksom
hed. er forpligtet til uden BeLaling i begæret, men kort betegnet Form, saavidt 
muligt al meddele de 'kommunale Ligningsmyndigheder, Lagtingets Skatteudvalg og 
Ligningsraadet alle de Oplysninger, der kan ijene disse Myndigheder lil Vejled
ning ved Udforel=en af deres Hverv, saasom Fortegnelse over iDiídsboer, over 
Lonninger, Tantiemer, Gratialer og andet Vederlag med Angivelse af de paacæl- 
dendc Personers Na^n og Bopæl om Fiskeparter og andre Oplysninger, som Lig
ningsmyndighederne eller Ligningsraadet skonner nodvendige til Vejledning ved 
Sk u t teansættelserne.

Banker og Sparekasser er derhos forpligtet til al meddele Lagtingets Skatteudvalg 
og for Thorshavns Vedkommende Overligningskommissionen ved Behandlingen af

•) Som ændret miiil. Best. Nr. 42 af 11. Dec, 19-14.
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Skalleklager Oplysning orn Storrelsen af indeslaaende Kapitaler og disses Forrent
ning,

Vægrer nogen sig ved al meddele de begærle Oplysninger, afgiir Indenrígsmini- 
steriel, hvorvidt lian er forpligtet hertil, og kan om fornodent fremtvinge Oply — 
ningernes Meddelelse ved Fa t« ætt elsen af en Dagsbode.

8 Ligningsraadel kan antage fornoden Medhjælp, og der kan tillægges Raadels 
Medlemmer et af Lagtingel fastsat aarligt Honorar.

Udgifterne ved Ligningsraadets Virksom hid afholdes af Amlsfonden.
9 § 33, 2. Slk. og § 34 i Lov for Færoerne Nr. 76 af 12. Marts 1923 om den 

kommunale Beskatning ophæves.

30. Dec. Midi. Best. (Nr. 66) om HUSDYRBRUGETS FREMME.
1 Af Statskassen ydes der Færoernes Jordfond et narligt Til 'kud paa 20.000 

Kr. til folgende Foranstaltninger til Fremme af Husdyravl og Husdyrbrug m, m. 
paa Færoerne.1)
A. Til Indkob og Underhold af gode Tyre og Hingste.
B. Til Præm iering af Arlsdyr, udpegede ved Afholdelse af Dyrskuer, eller paa 

anden hensigtsmæssig Maade.
C. Til andre Foranstaltninger lil Husdyrbrugets Fremme.
D. Til Foranstaltninger til Bevarelse eller Forogelse af Fuglebeslanden i Udmark 

og i Fuglebjergene,
2 De i § 1 nævnte Tilskud ydes til de pnaga:ldende Formaal efter Regler, der ef

ler al Lagtingels Erklæring er indhentet, fastsættes af Landbrugsministeren.-)
3 For Tilskudenes Anvendelse aflægger Færoernes Lnndbrugsraad Regnskab 

sammen med Jordfondens ovrige Regnskab.
4 Disse Bestemmelser, der træder i Kraft cíen 1, April 1942, træder i Stedet 

for Lov for Færoerne om Foranstaltninger lil Husdyravlens og Husdyrbrugets 
Fremme m. rn. af 11. Februar 1931.

80. Dec. REGLER FOR TILSKOD TIL FREMME AF HUSDYRBRUGET
m. v.

í Henhold til I  2 i Kundgorelse ?sr. 66 af 30. December 1941 om midlertidige 
Bestemmelser for Færoerne om Foranstaltninger lil Husdyravlens og Husdyrbrugets 
Fremme m. v, fastsætter Amtet paa Landbrugsministeriets Vegne efter indhentet E r
klæring fra Lagtingel folgende:-1)
A. Tilskud til T y rohold og Indkob a j Tyre m. v.

1 Tilskud lil Tyrehold kan af Jordfonden ydes Sammenslutninger af Koejere i en 
Bygd (Tyreholdsforeninger) eller Enkeltperson, der holder godkendt Avlslyr. Til
skud ydes fortrinsvis lil Sammenslutninger. En Bygd betragtes som en Tyreholds- 
kreds. Der kan ikke ydes Tilskud til mere end en Tyreholdsforening indenfor samme 
Tyreholdskreds.

2-1) Tilskud til Tyrehold er betinget af, al 'vedkommende Tiyr er godkendl af 
en Kommission paa 5 Medlemmer, bestaaende af Landbrugskonsulenten som For* 
mand, Dyrlægen som ISæslformand og 1 af Landbrugsraadel samt 2 af Foroya bún- 
aSarfelag for 3 A ar ad Gangen valgle Mænd, at Tyren er faldet efter en god slam- 
bogfiirl Ko (Landbrugsraadet kan dog , naar sairlíge Forhold laler derfor, dispen
sere fra denne Bestemmelse). samt al Tyren er mindst 2 A ar gammel og er fri 
for Tuberkulose. Samtidig som der -sker Valg af ordinære Medlemmer lil Kom
missionen vælges henholdsvis 1 og 2 Suppleanter. Valgene gælder for 3 Aar ad

*) t Henhold (il Hjemmestyrelmen er Omraadet overtoget som fmríisk Særanliggendc og 
Statsbevillingen dermed bortfolden. Der ydes Tilskud fra Landskassen ved Bevilling paa 
Finttnslagtingslov,

a) Jfr. kundg . Nr. 67 nf 30. Den. 1941; Reglerne ía s lsn ttts  nu af Hjemmestyret.
“) Jfr. midl. Best, Nr. 6fi a í 30. Dot* 1941.
■*) Som ændret ved kundg. Nr. 5 pf 17. Marts 1947.
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Gangen. Efler Indstilling a í Landbrugskonsulenlen og Foroya búnaðarfelag fast- 
sæller Landbrugsraadel de nærmere Regler for Kommissionens Arbejde.

3 Tilskud lil Indkob a í Tyre, der opfylder Beíingelserne i Pkl. 2, kan ydes med 
indtil Halvdelen af Kbbesummen,

4 Tilskud lil L nderbold af Avislyre kan ydes med folgende aarlige Belobr

Til Tyre paa 2—3 A a r .................  50 Kr.
- —  — 3 —5 — . . . . . . . . .  75 -
-  — — 5 — og derover JOU -

Dog kun Landbrugsraadel efler Indstilling af Tyresynskommissionen forhoje Til 
skudet for el Aur ud Gangen, nuar særlige Forbold maalle tale derfor.

Nuar en Tyrehold*kreds lioider Tyren hjemme paa Sommergræsning, kan Til
skudel forhbjes forholdsmæssig!, hvorhos der kan ydes Tilskud til fbrsle Gang 
Indhegning af egnet, af Tyresynskommissionen godkendt Cræsningsareal med ind
til Halvdelen af Mulcrialydelseu. Naar der anvendes Stengærde, kun der og^aa ydes 
et Tilskud paa indtil Halvdelen af Arbejdslonnen.

Tilskud udbetale* fíirst, naar Arbejdet er synet og godkendt af Tyresynskommi ■ 
sionen.

Tilskud lil l  nderbold er forovrigt betinget af. at vedkommende T j r  af Dyrlæge 
er erklæret sund.

5 Tyre, hvortil der i Henhold lil foran>4auende er ydel Tilskud, maa ikke slag
tes, ufhændes eller udrangeres som Avlsdyr uden Samlykke fra Tyresynskommis
sionen, og skal der ved Salg indbelalcs lil Jordfonden saa megel af Salgssummen, 
som svarer li) del lil indkbbe! ydede Tilskud, alt forsuavidl Salgssummen slræk- 
ker. Del saaledes indbetalte kan genbevilges vedkommende Kreds til Indkob al 
anden Tyr, forsaavidt den opfylder Betingelserne for Tilskud.

6 En Tyr, hvortil der er ydet Tilskud, skal holdes forsikrel for mindst el líe- 
liib, svarende lil del til Indkob ydede Tilskud.

Kommer Forsikringsbelobel lil Udbetaling, skal dette eller en saa slor Del der
af, som svarer lil det til Indkob ydede Tilskud, indbelalcs lil Jordfonden. Gen
bevilling til Indkíib uí Avlslyr kan ‘ke som i Pkt. 5 aníbrt.

7 Andragende om Tilskud indgives li! Færoernes Landbrugsraad paa dertil ind
rettede Blanketter, der Taus udleveret \ed Henvendelse lil Landbrugsraadel, Land
brugskonsulenten, Foroya húnaSarfelag og de lokale Landboforeninger. Blanketter
nes Indretning fastsættes af Landbrugsraadel efler Forslag af Tyresynskommis
sionen.
B. Tilskud til Konlrol ved Malkekvæget,

l 1) Landboforeninger, der vil underkaste sig Konlrol med Mælkeydelsen hos 
Foreningsmedlemmernes Kííer, kan dertil fua el «ærligt Tilskud af indtil Kr. 6. 
for hver konlrollerel Ko.

2 Konlrol med de indmeldte Koer, saavel h \ud angaar FoderTorbrug som Mælke
ydelse forelages uf en dertil oplært Konlrotussistcnl, der tillige forer del med Kon
trollen forbundne Begnskab. Kontrolassistenten ansættes af Landbrugsraadel efter 
Indstilling af Landbrugskonsulenten og Foroya btinaðarfelag. Skulde Forholdene 
medfiire, at Kontrolassistenten ikke b li\er i Stand lil at foretage alt del med Kon
trollen forbundne Arbejde, kan Landbrugsraadel tillade, al Kontrollen med Mælke
ydelsen og Udtagning af Mælkeprover delvis -rker ved en derlil oplær! Person, me
dens Foderforbruget i saa Fald opgives of hver enkelt Koojer paa Tro og Love 
paa derlil indrettede Skemaer.

3 E fter Torslag fra Landbrug-konsulenten og Foroya búnaðarfelag fastsætter 
Landbrugsraadel nærmere Instruks for Kontrolarbejdet,
C. Tihkud til Kvægopdrættere.

1 Der kan ydes Tilskud li] Kvægopdrællcrc, nuar disse vil underkaste sig Kon

l)  Som ii'mlrel ved Kundg. Nr, 5 n( 17. M arts 1947.
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trol af det i dis-ae Regler under Punkt I  nævnte Udvalg, og iovrigt pua de i det 
efterfólgende nævnte Betingelser,

2 De Koer, til hvis Underhold der kan ydes Tilskud, skal opfylde Bestemmel
serne for Optagelse i Kostambogen (Afdeling E ), hvorhos det er en Betingelse, 
at de Tyre, der anvendes til Bedækning af disse Koer, opfylder de i Afdeling A 
Pkt. 2 fastsatte Krav og tillige saa vidt muligt har opnaaet anerkendende Bedom* 
melse for Afkom (Afdeling D).

3 Opdrætteren enes med Landbrugskonsulenten om Opdrættets Ordning og for
pligter sig til al afhænde lil Opdrælning eller selv al opdrætte samtlige de efler 
godkendte Koer faldne Kalve, for soa vidt Landbrugskonsulenten skonner, at delte 
biir gores, ligesom han forpligter sig til at afhænde som Tillægsdyr alle Kalve, 
Ungdyr eller voksne Dyr, som han ikke bar Brug for til eget Tillæg eller i sin 
egen Besætning.

4 De Kvægopdrættere, der modlager Tilskud efter disse Regler, er underkastet 
Kontrol af et Udvalg, bestaaende af Landbrugskonsulenten, Dyrlægen og en af 
Landbrugsraadet valgt Mand. Udvalgel kan naar som helst samlet eller ved et 
af sine Medlemmer gore sig bekendt med Kvægholdets Ordning og Gang, og er 
vedkommende Kvægopdrætter pligtig til at rette sig efter de Forskrifter, der i saa 
Henseende maatte gives af Udvalget. Udvalget g h e r  Landbrugsraadel Underret
ning om Tilfælde, hvor givne Paalæg ikke efterkommes.

5 Til hver anerkendl Ko kan der ydes et aarligt Tilskud, hvis Storrelse fast
sættes af Landbrugsraadet efter Indstilling af det i Pkt. I  nævnte Udvalg.

Ved Fastsætleben af Tilskudels Storrelse l i l  der særlig være at tage Hensyn 
til det Arbejde, der skfinnes nedlagt i Opdrættet samt Avlsdyrenes Kvalitet og Af
stamning. Der bor som Regel ikke ydes et hojere Tilskud end 30 Kr. pr. Ko.

6 Til Indkob af Avlsdyr, godkendt of del under Pkt. 4  nævnte Udvalg, kan 
der eíter Indstilling af Udvalgel ydes et Tilskud af indtil 75 %  af de med Indkobet 
forbundne Udgifter med Fradrag af det Belob, der indkommer ved Salg af det 
eller de Dyr, der samtidig udskydes af Besætningen. Udrangeres igen Dyr af Be
sætningen, kan der ydes et Tilskud af indlil 50 % .

7 Ansðgninger om T ibkud indgives til Landbrugsraadel paa dertil indrettede 
Skemaer.

D. Tilskud lil Afholdelse af Kvægskuer og til Udvalg af Tillægsdyr,
1 Der kan afholdes almindelige Kvægskuer for storre Omraader og lokale Ung

skuer for enkelte Tyreholdskredse.
Tid og Sled for Afholdelse of saadanne Skuer fastsættes of den under Afsnit A, Pkt.

2, nævnte Tyresynskommission, der ogsaa skal fungere som Dommerkomité ved Sku
erne.

2 Tiden og Stedet for Kreaturernes Bedommelse bekendtgores forud paa den i 
Kredsen sædvanlig brugte Maade, hvorhos Skuer for storre Omraader bekendtgores 
í el eller to af de mest udbredte Blade paa Øerne.

3 Anmeldelse af Kreaturer til Dyrskue sker paa Blanketter, der udleveres af Land
brugsraadel gennem Land brugskonsulen len, Foroya búnaðarfelag og de lokale Land
boforeninger.

Blanketterne vedrorende Dyr, der onskes fremstillet, skal være Landbrugskonsu
lenten i Hænde senest 3 Uger for den berammede Skuedag. Efter al Landbrugskon
sulenten har gennemgaaet Anmeldelserne, forsyner han disse med Lobenumre og til
bagesender disse sen es L 3 Dage for den berammede Skuedag til Formanden for 
den lokale Landboforening.

4 Kreaturerne bedommes i folgende Klasser:
1. Tyre 2 A ar gamle og derover.
2. Tyre mellem 1 og 2 Aar.
3. Koer.
!. Kvier.
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5 I Klasse 1 og 3 uddeles ved almindelige Kvægskuer Præmier i 3 Grader, 1.,
2. og 3. Præmie. 1 Klasse 2 og I uddeles kun Bevuringspræmier, der kan gradu
eres som foran nævnt. Tyre kan opnaa særlig Præmie for Afkom. Præmiernes Art 
og Storrelse fastsættes af Landbrugsraadet eTler Forslag fra Ftiroya búnaðarfelag.

Der kan tildeles del samme Dyr Præmie i samme Klasse i stigende Grad 1. 
efler 2. og 2. efler 3. —  foruden Afkomspræmie, Ko, der ikJce opnaar Præmie 
ved almindeligt Kvægskue, men af Dommerne anses skikket som Avlsdyr, kan 
opnaa Anerkendelse.

Ved lokale Ungskuer tildeles kun Anerkendelse.
6 Samllige Dislrikter, der hur Adgang til enten lokale eller slorre Kvægskuer, 

lilvejebringer den Plads med nodvendigt Udstyr og den Bistand »om kræves tí! 
Dyrskuels Afholdelse saml Lokale lil Bedommelseskommissionen, og hvad der el
lers af Foroya búnaðarfelag efler Sam raad med Landbrugskonsulenten anses for
noden t.

7 For og under hvert storre Skue fores under Kommissionsformandens Ansvar 
en Protokol over de fremmodlc og bedomte Kreaturer. Til denne Protokolforing 
har Formanden Bel til for hvert Skue nt antage lonnel Medhjælp.

8 Beretning om Skuet, skre'vet paa et dertil indrettet Skema, affattes af Kom
missionens Formajid i 2 Ekspl. og indsendes senest 2 M aaneder efler at Skuet er 
afholdt til Landbrugsraadet og Foroya búnaðarfelag,
E. FórcLse af Slam bog.

Under Tilsyn af Landbrugskonsulenten fiires Stambog over samtlige Kiier og 
Tyre, hvortil der ydes Tilskud efter nærværende Begler.

Nærmere Regler for Stambogens Forelse saml Forskrifter for Optagelse i samme 
fastsættes af Landbrugsraadel efter Forslag af Landbrugskonsulenten og Foroyu 
búnaðarfelag.
F. Tilskud lil Hcsíeavten.

1 Tilskud af Jordfonden kan ydes til Indkiib og Underhold aí en Avlshingst i 
hverl af Distrikterne: Sudero, Stando, Vaagb og Øslero Syssel og SydisLromo og 
J\ordisLromo Fræslegæld. (For sa,a vidl Forholdene skulde kræve det, kan der tillige 
ydes Tilskud til en H ingst i Norderoernes Syssel. Kan del godlgcires, at særlige 
Avltíhensyn laler for det, kan der ydes Tilskud til mere end én Mingsl i hvert 
uf de narvnte Dislrikter.

Delle afgores i saa Fuld iaí L an d b ru g sråd e t efter Indstilling af den i § 1 i Lov 
Nr. 51 af 14. M arlsl931 om Hesteavlens Fremme paa Færiierne nævnte Kommitj- 
sion, jifr. § 2 i Kundgorelse Nir. 68 a l  30. December 1911 om M idlertidige Be
slemmelser om Æ ndring i Lov Nr. 51 af 14. Murls 1931.

2 Tilskud til Indkiib af Stamhingste kan ydes med indlil %  af Kobesummen, ibe
regnet Omkostningerne ved Transporl fra Indki&sstedet til Distriktet.

3 Indkiibet fareslaas af den i Pkt. 1 nævnte Kommission, men skial Kommis
sionen inden Indkiibet ihave givel de interesserede Hoppeejere Lejligihed til al ud
tale sig om RacespSrgsmaalel.

4 Til Underhold af Hingste, der er godkendt af den i Pkl. 1 nævnte Kommis
sion, kan der ydes et Tilskud af indtil 200 Kr. aarlig, naar Reglerne for Hing
stene Underhold og Brug er godkendt af Kommissionen,

5 Tilskud lil Kob og Underhold af Hingste kan kun gives, nuar der til ved
kommende Hingsle er indlegnel mindst 10 Hopper. Del aarlige Tilskud kan nedsæt
tes eller borlfaldc, naar der i el Regnskabsaar har været mindre end 5 Hopper lil 
Bedækning hos vedkommende Hingsl.

6 Landbrugskonsulenten eller andre Medlemmer af Kommissionen er beretligel 
til naar som lieLst a t gore sig bekendt med Hingsteholdet og fiire Kontirol med, at 
Hingsten .behandles og bruges i Overensstemmelse med de vedtagne Regler.

7 Inden iivert Aars 1. December skal der af Hingsteholderen tilslilles Hingstesyns- 
kommissionen Meddelelse om Hingstens Brug i det forlóbne Aar paa dertil a( 
Kommissionen uffaltede Skemaer,
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I Lobet uf December Maaned indsender derefter Kommissionen en samlet Ind
beretning til Landbrugsraadet over de indkomne Meddelelser. En Genpart af Ind
beretningen tilstiller Kommissionen samtidig Foroya búnuðarfelag.

8 Hingsten holdes ta a  vidt muligt forsikret og skal hvert Aar underkastes Syn 
af en autoriseret Dyrlæge.

9 Salg eller Udrangering af Hingste, hvortil Tilskud er ydet efter foranslaa- 
ende líegler, maa ikke finde Sled uden med Hingslesynskommissionens Samtykke. 
Af Salgssummen indbetales lil Jordfonden et saa siort Belob. som svarer lii det 
oprindelig Eil índkbbet ydede Tilskud, all indenfor de Rummer Salgssummen stræk
ker,

Paa tilsvarende Maade forholdes der, for saa vidt Forsikringssummen ved en 
Hingsts Diid kommer lil Udbetaling.

10 Der kan ydes Td=kud til Leje eller Kob saml lil forste Gangs Indhegning af 
Areal, egnet lil Opholdssted for Stamhingsle med Hopper i Parringstiden.

Tilskudets Slorrelse fastsættes af Landbrugsraadet efter Hingslesynskommissio- 
nens Indstilling.

I I  Ved de Syn af Hingste, der forelages i Henbold til Lov af 1 L sMarts 1931 
om Hestaavlerus Fremme paa Færoerne, jfr. Kundgórelse Nr. 68 aif 30. December 
191*1 om Æ ndring i fornævnte Lov ?kal Hopper ogsau kunne fores frem til Be
dømmelse. Ved saadant Skue kan Præmier tildeles saavel iHingsle som Hopper, 
henholdsvis over 1 Aar og over 3 Aar.

Præmierne uddeles i 3 Klasker: 1., 2. og 3, Præmie, InoHhos 2-aarige og 3- 
aarige Hingste og 2-aariae Hopper kan tildeles henholdsvis Holdepenge og Aner
kendelse. Bedóm melsen foretages af den i § 2 i Kundgíirelse af 30. December 1941 
om Hesleavlens Fremme paa Færoerne omhandlede Kommission.

Præmiernes Stórrelsc faslsætles af Landbrugsraadel efter Indslilling af Hingslc- 
synskommissionen.

Over hverl afholdt Skue lader Kommissionsformanden fore Protokol over de 
freminodte Dyr, hvorefter Berelning om Skuet indsendes til Landbrugsraadet og 
Fiiroya búnuðarfelag senest 2 Maaneder efler Skuets Afholdelse.

Skulde der i el Distrikt ikke være afholdt Hingsteskue efter Reglerne i fornævnle 
Lov af l 'l . M arls 1931, jfr. Kundgórelse IVr, 68 af 30. iDecember 1911, kun Hingste 
og Hopper med Tilladelse fra Hingslesynskommissionen fores frem til Bedcim- 
melse ved el af Distriktets Kvægskuer.

Bedómmelse og Præm iering íoregaar efter Reglerne ío r Kvtegskue.
12 Ansogning om Tilskud efler fornannle Regler indgives lil Landbrugsraadet 

paa dertil indrettede Blankeller, der faaa udleveret hos Landbrugskonsulenten og 
Foroya búnuðarfelag saml hos de lokale Landboforeninger.

G. Tilskud til Hadeindrclningcr jo r  Faar samt til Faare/olde,
1 Der kan ydes Tilskud til Opforelse af Badekar tit Vaskning af Foar for Uliij, 

fortrinsvis i Forbindelse med hensigtsmæssig Indretning af Faarefoide.
2 Tilskud kan ydes med indlil 1 af Omkostningerne, dog hojst et Beliib, sva

rende lil Prisen for det anvendte Materiale.
3 Ansogning om Tilskud, bilagt Plan og Overslag, indgives paa dertil indret

lede Skemuer til Landbrugsraadel, Andragendet underskrives af Huugens Ejer el
ler Beslyrelse.

4 Tilskud kan forst udbetales, naar der foreligger Atlesl for, ai Arbejdet er 
udfort efler en af Landbrugsraadet godkendt Plan, og Haugens E jer eller Besty
relse har underskrevet Erklæring om al ville vedligeholde det udfiirte Anlæg.

5 Ønskes der forelagel Æ ndringer ved ei Anlæg, hvortil der er ydet Tilskud
i Henhold til foransianende Regler, kan Landbrugsraadet meddele Tilladelse der
til og og eventuelt yde Tilskud, naur det skonnes, al Foranstaltningen medfórer en 
Forbedring for Huugens Drifl.
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H. Tilskud lil Opdræt af Avlsjaar saml Præmiering af saadanne.
1 Saavel ved almindelige Kvægskuer som ved særlige Skuer kan der fremstilles 

Faar til Bedommelse med paafolgende Præmiering.
2 Faarene bedommes i folgende Klasser: I, Væddere, over 1 Aar, II. Vædder

lam indtil 1 Aur, III. Faar over 2 Aar, IV. Faar fra 1 til 2 Aar, V. Gimmerlam, 
VI. Flokke af Fuar fra 3 indtil 10 Dyr. Alderen regnes fra 1. Vluj. Ved Bedom- 
melsen skal der saa vidl muligt lages Hensyn lil Afstamningen. Kun l'aur af fær- 
iisk Race kan konkurrere om Præmie.

3 Der ydes i Klasse I, l(, III, IV og VI Præmier i 3 G rader: 1., 2. og 3. Præ 
mie, medens der i Klasse V kun gives Anerkendelse. Præmiernes Storrelse fast
sættes af Landbrugsraadet efter Indistilling af Landbrugskonsulenten og Foroya 
búnaðarfelag.

4 Andragende om Afholdelse af Skue íor Faar indsendes lil Foroya búnaðar- 
felag og skal indeholde Oplysning om, hvor mange Bygder, der menes at ville 
deltage, og hvor stor Tilslutningen menes al ville blive. Ved Behandling af An
dragender om særlige Skuer for Faar skul der lages Hensyn lil, at saa mange 
Bygder som muligl kun deltage i Skuet, samt al Skuel kan give Anledning lil Spred
ning af gode Avlsdyr ved Salg.

5 For saa vidl Udslillere ón=ker det. kan der pua Skuepladsen efter endt Be- 
díirnmeise holdes Auktion over udstillede Dyr, der er anerkendt som gode Avlsdyr.

C ISærinerc Regler íor Udstillinger Ordning fastsættes af Landbrugsruadet ef
ter Indstilling af Landbrugskonsulenten og Foroya búnaðarfelug.

7 Bedommclsen foretages af Landbrugskonsulenten uammen med lo Mænd. en 
valgt af Landbrugsraadet og en af Foroya búnaðarfelag.

8 Til Væddere, der ikke har været anvendt til Avl forend efter Wn Aars Al
deren, kan der efter Indstilling af den i Pkt. 2 nævnte Bedommelsaskomité af Jord
fonden ydeis passende Tilskud, naar det kan dokumenteres, at Vædderen har 
værel fódt paa Stald den fiirste Vinter.
I. Præmier for veldrevne Faarebrug.

For veldrevne Faarebrug kan der eller Indstilling af Landbrugskonsulenten og 
Foroya búna&arfelag og efter al vedkommende Haugestyre er iiorl a f Jordfonden 
ydes Præmier enlen til Besidderen af vedkommende Brug, eller vedkommende Fuare- 
ríigter. Præmiens Storrelse, der fuistsælles i hvert enkelt Tilfælde uf Landbrugs, 
raadel under Hensyntagen til de foreliggende Omstændigheder, maa ikke i noget 
Tilfælde overstige 100 Kr. lil cn enkelt Person.

K, Tilskud til Gedeavl.
1 Naar Gedeholdere med et samlet Antal af 10 Geder fremsætter Begæring der

om, kan der ydes Tilskud til Indkob og Underhold af Gedebuk paa folgende Be
tingelser:

2 Bukken maa være mindst 7 M aaneder gammel og enten have opnaaet Præ
mie ved el Skue eller være godkendl af Landbrugskonsulenten.

3 Reglerne for Bukkens Underhold og Benyttelse skal være godkendt af Land
brugsraadet efler Indstilling uf Landbrugskonsulenten.

4 Tilskud til Indkob af Gedebuk kan ydes med indtil >!;j af Indkobspriisen med 
Tillæg af Omkostningerne ved Transport fra Indkobssledet til Bestemmelsesstedet. 
Tilskud til Underhold af Gedebuk kan i dc forste 3 Aar ydes med indtil 50 Kr. 
aarlig, derefter med indtil 25 Kr. aarlig. Andragende om Tilskud sendes lil Land
brugsraadet. Med Andragendet skal ftilpe Oplysning om Antullel af Gedeejere og 
Geder, der er indtegnel til Bukken,, Regler for Bukkeholdet og for Bukkens Be
nyttelse samt Erklæring fra Landbrugskonsulenten.

5 Ved de ulmindeiige Kvægekuer skal der være Lejlighed lil al fremfore Geder 
og Bukke til Bedommelse, ved hvilken der lil Dyr, som er kommet lil avledygtig 
Alder, kan ydes Præmier i 3 G rader: 1., 2. og 3. Præmie. Præmiernes Storrelse
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fastsættes af Landbrugsraadet efler Indstilling af Foroya búnaðarfelag i Samraad 
med Landbrugskonsulenten.

6 For saa vidt særlige Forhold skulde tale for det, kan der ydes Tilskud til Ind
kob og Underhold af Bukke, der skal benyttes i et Distrikt med mindre end 10 
Ceder,

7 Ved Indkob af Hundyr fra Steder udenfor Færoerne kan der ydes Gedehol- 
dere et Tilskud til Dækning af Omkostninger ved Transporten fra Indforselsstedet.

8 Bukke, lil livis Underhold eller Indkob der er ydel Tilskud, maa ikke sæl
ges uden Landlirugdtonsulenlens Samtykke. Ved Salg refunderes der af Salgs
summen Jordfonden det Belab, der svarer ti] det lil Indkobet ydede Tilakud, alt 
saavidt Salgssummen strækker.
L. Tilskud til Oprettelse tig Vedligehold a j Avlssvinestam mer.

1 Af Jordfonden kan der efler derom indgiven Ansogning ydes Tilskud lil Op
rettelse og Hold af Avlssvinestammer.

2 Slammen skal bestaa af en Orne, ikke under et Aar gammel, og mindst 3 
Soer, ikke under 8 M aaneder gamle. Slamdyrene skal være godkendt af Land* 
brugskonsulenlen og ved Undersogelse af en autoriseret Dyrlæge være erklæret 
fri for smitsom Sygdom og iovrigt sunde. Landbrugskonsulenten kan kræve, at 
Dyrene skal undersoges af en autoriseret Dyrlæge, naar han finder det fornodent.

3 Til Indkob af Slamdyrene kan der ydes indtil Halvdelen af lndkobsprisen med 
Tillæg af Omkostninger ved Tramsporl fra Indkobsstedet, hvorhos der køn ydes 
et aarligt Tilskud lil Slamdyrenes Underhold.

4 Tilsyn og Konlroi med Slammen fores af Lundbrugskonsulenten, hvem det 
paahviler sammen med Stammeholderen at indsætle og u dm o n sire Slamdyr, give 
Vejledning med Hensyn til Dyrenes Fodring, Rogt og Pleje, samt paatale For
hold, som han anser for uheldige for Stammens Trivsel,

5 Til Erstalning for Dyr af en Avlsslamme kan der af Jordfonden ydes Til
skud til Indkob af Stamdyr fru Steder udenfor Færoerne. Tilskud ydes efter Reg
lerne i Pkt. 3.

Ved Salg af Stamdyr, til h \is  Indkob der er ydet Tilskud, skal der forlods af 
Salgssummen indbetales til Jordfonden et Belob, svarende til det ydede Indkobs- 
tílskud, alt saa vidl Salpiasummen strækker.

6 Stamholderen er pligtig til at fiire Regnskab over Stumlallets Indtægter og 
Udgifter og paa Anfordring tilstille Landbrugsraadet Oplysninger om Driften.

Ved Salg af Grise i Alderen fra 4— 12 Uger fastsættes Prisen af Stamholderen 
summen med Landbrugskonsulenlen, 1 Tilfælde af Uenighed afgór Landbrugsraadet 
Sporgsmaalet.

7 Opsigelse af Stamholdet kan fra begge Sider ske inden hvert Aars 1. April tíl 
Ophor senest den derefter folgende 1. Oktober.
M. Tifskud til Fjerkræavl.

1 Til Fremme af Fjerkræavl kan der af jordfonden efter Indstilling af Land
brugskonsulenten og F óro ja  búnaðarfelag ydes Tilskud lil Indkob af Rugeæg og 
Avlsdyr aí Hóns, Æ nder, Gæs og Kalkuner, hvorhos der kan ydes Præmier ved 
Udstilling af Fjerkræ samt Præm ier for tidssvarende og godt byggede Hðnsehu«e 
og til Udbredelse af Oplysning om Fjerkræavl, Præmiernes Storrelse fastsættes uf 
Landbrugsraadet efter Indstilling af Landbrugskonsulenlen.

2 Til Sammenslutninger af Tjerkræiioldere kan der ydes Tilskud til Indkob af 
Maskiner til kunstig Rugning og Opdrætning, naar Sammenslutningernes Love er 
godkendt af Landbrugsraadet. TiLskudets Storrelse kan ikke o\erslige 1  ̂ uf de 
med Maskinerne^ Anskaffelse forbundne Udgifter. Andragender om Tilskud ind
gives lil Landbrugsraadet, bilagt Erklæring fru Landbrugskonsulenlen og Foroya 
búnaðarfelag,
IS. Tilskud til Bevarelse og Forógelst a j Fuglebestandtn.

Der kan ghes Tilskud lil Foreninger eller cnkelle Pea-oner til Iværksællelse af
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Foranstaltninger, der gaar ud paa al bevare og foroge Fuglebestanden i Udmark 
eller Fuglebjerg, ved en effektiv Dyrebeskyttelse, ved lndforsel og Udsættelse af 
Fugle, ved Gravning aí Huler i Fuglebjerge eller paa anden hensigtsmæssig Miaode. 
Tiliskudels Storrelse bestemmes i hvert enkelt Tilfælde af Landbrugsraadel efter 
Indstilling af Foroya búnaðarfelag i Forhold til de Udgifter, der maatte være nod
vendige eller onskelige til Foretagendets Udforelse. Ligeledes 'kan der uddeles Præ
mier lil Foreninger eller enkelte Personer, der overfor Landbrugsraadet kan godt- 
giire, al de har bidraget væsentlig til Fortigelse af Fuglebestanden i Fuglebjerge 
eller Udmark. Præmiernes Stiirrelse vil i hvert enkeJl Tilfælde være al bestemme 
af Lundbrugsraadet efter indstilling af Foroya biúnaSarfelag under tilborlig Hen
syntagen til del ojtnaaede Hesullal, til Præmietugerens Opfindsomhed, Arbejde og 
Udlæg samt til eventuelt tidligere modtagne Tilskud.
O, UdlSetøling af T ilskud og Præmier.

Samtlige Tilskud og Præmier udbetales af Jordfonden gennem Landbrugsraadet, 
der aflægger Regnskah herover sammen med Jordfondens ovrige Regnskab.

30. Dec. —  Æ ndr. i Lov Nr. 51 af 14. Marts 1931 om HESTEAVLENS FREMME 
paa Færoerne. (Indfojet i Loven 1931).

16. Marts 1912 — Midi. Best. Nr. 8 om Æ ndring i An. for Færoerne af 29. Marts 
Marts 1939 om FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE.

(Indfojet i An. af 1939).

18. Marts Bek. Nr. 13 om FORANSTALTNINGER MOD KARTOFFELBROK.
I Medfor af Lov Nr. 370 a t 21. December 1938 om Foranstaltninger mod sm it

somme Plantesygdomme bestemmes herved folgende:
Kapitel I.
1 iNaur et Areal erklæres for mistænkt eller smitlel med Kartoffelbrok, træder 

Reglerne i dette Kapitel slraks i Kraft for det paagældende Areals Vedkommende.
2 [De Arealer, der erklæres for smittede af eiler mistænkt for Smitte af K ar

toffelbrok, maa kun benyttes til Dyrkning af Kartofler, íorsaavidt Landbrugskon
sulenten giver Tilladelse dertil. Som Læggekartofler maa i smittede eller mistænkte 
Arealer kun anvendes saadanne, som er anvist eller godkendt af Landbrugskon
sulenten, ligesom del er forbudt i disse Arealer at nedkule andre end de af Land
brugskonsulenten godkendte eller anviste Kartoffelsorter.

Dersom Kartoffelbrok er pauvisl i en Byj;d betragtes alle Arealer i Bygden, der 
anvendes lil Kartoffeldyrkning i mere end eel Aar ad Gangen, som smiltel og om
fattes af Reglen i 1. Stk.

3 Brugerne af Arealer, der er smittel af Kartoffelbrok eller belragles som smittet, 
er pligtige lil at holde Arealet fri for selvgroede, overvintrede eller tilfældigt ind- 
slæble Kartofler.

Del er forbudt at henkaste Kartofler eller Karloffelaffald paa smittede eller mis
tænkte Arealer.

Dersom et smittet eller mistænkt Areal ved Salg, Leje, Gave eller poa anden 
Maade overgaar lil en anden Bruger, paahviler det den tidligere liruger al under
rette den nye Bruger om, at Arealet er smittet eller mistænkt for Smitte.

4 Det er forbudt fra de smittede eller for Smitie mistænkte Arealer at borfcfiire 
Planter eller Plantedele med vedhængende Jord, saasom Træer, Buske, Stauder, 
Grontsager med Rod, Log, Knolde, Udplantningsplanter, Potteplanter o. lign., saml 
Jord, Affald og Kompost, hvonhos Afhændelse af Godning til andre er forbudt. 
Del er dog tilladt Brugeren fra de smittede eller mistænkte Areaíer at bortfiirc 
Produkter lil Brug i egen Husholdning, dog ikke udover Sognets Grænser,

5 Del er forbudt at borlfore Kartofler eller Kartoffeltoppe fra smittede eller 
mistænkte Arealer til andre Steder paa Øen eller lil andre Øer.
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Dersom Karlotfelbrok konstateres paa en 0 , maa Udfiirsel af Kartofler fra den 
paagældende 0  kun finde Sled, dersom Kartoflerne ledsages af en Attest fra ved
kommende Forstanderskab om, ut Kartoflerne er nvlet paa et Areal, der ikke er 
erklæret for smitteL eller mistænkt for Smitte. Attesten, der skal indeholde Op
lysninger om, hvor kartoflerne er avlet, skal forevises ved Indskibningen.

Der kan i særlige Tilfælde og paa betryggende Vilkuar uf Amtet1) meddele« 
Dispensation fra Forbudet i nærværende Paragrafs 1. Stk.

6 Lederen af Statens Forsogsstalion i Hiijvig og Landbrugskonsulenten har Ret 
lil paa smittede eller mistænkte Arealer at anlægge mindre Smitteforsóg med KotIoÍ- 
ler og har til enhver Tid uhindret Adgang til Jordlodder, Oplagsrum, Lagre o. lign., 
lilhiirende Personer, der er Brugere af saadanne Arealer.

Kapitel / / .
7 Det paahviler enhver, der er bekendt med. al Kartofler eller Kurtoffelplanter 

Í hans Besiddelse er angrebet af Kartoffelbrok, straks at gore Anmeldelse herom 
lil Amtel.1) Kartofler eller Kartoffeltoppe fra et smittet Areal maa ikke afhændes 
eller fjernes fra Stedet.

8 (Om Sand, Fomien og Kvalbii, Vestmanhavn, Midvuag og Sandevaag som smil- 
tede eller mistænkte for Kartoffelbrok. Nu borlfalden).

9 Overtrædelse aT Bestemmelserne í na:rværende Bekendlgorelse medforer S traf
ansvar efter Heglerne i § 5 i Lov Nr. 370 af 21. December 1938.

30. M aris — Bek. Nr. 16 om INDFØRSEL AF VISSE VARER,
1 Medfór af Lov N r, 28ÍJ af 2. September 1939, jfr. Kundgorelse 'Nr. 33 af 

23. Oktober 19:I0, bestemmes herved folgende:
l 2) Fra 1. April 19<!2 at regne maa kun Fæoernes offentlige Vareforsyning ind

fore folgende Varer fra Storbritannien til Færiierne:
Hvede, Hvedemel, Hvedekornamel, Bug. Rugmel, Mel indeholdende Blandinger 

uf Hug og Hvede, Sukker, al Slags, Kaffe, al Slags, The,
Parlier af foranstaaende Varer, der bevisligt er bestill inden nærværende Bekendt- 

gíirelses Ikrafttræden, kan dog indfiires af andre Emporlorer. der-om Varerne an
kommer til Færoerne inden Udgangen af Augusl Maaned 1912. Forsaavidt an- 
gaar Varer paa bunden Liste er del derhos en Betingelse, at tmporloren er i Be- 
eiddelse af gyldig Valutabevilling.

Dersom Imporloren ikke kan dckumenlere. ot Varer, som ankommer lil Fær
oerne inden Udgangen af August Maaned 19-12, er beslilt inden 1. April 19-1-2, 
maa Udleveringen ikke finde Sted, og Politiet, i Tihorslinvn Færoernes Oppebor- 
selskontor, skal straks afghe  Indberetning til Amtet om Varernes Ankomst. Der
som Varerne ankommer den 1. September 19-1-2 eller senere, maa Udlevering i 
iniet Tilfælde finde Sled, og Indberetning skal straks afgives lil Amlet,

2 Overtrædelse af nærværende Bestemmelser straffes efter Loven.
3 Nærværende Bekendtgorel-e iræder i Kraft den 1. April 1912.

19. Maj Skipan fyri BARNA1IJALPABGRUNNINUM.
1. Grunnurín úlvegast við peningagávum og sljórnast ov undirskrivaðu sum fyrslu 

nevnd. Fellur maður frá, selir nevndin sjálv mann í hansara stað.
2. Grunnsins cndamál er al veila styrk til Ireingjandi .born, búsitandi í Foroyum. 

Til hetta endamúl verða nyttar grunnsins rcnluiunlokur allar ella ein parlur 
eflir nevndarovgerS á hviirjum ári saman við lo' peningi, merkjasiilan hevur 
givið, og gávum, ið lílskilaðar eru ti! beinleiðis útbytingar.

3. Peningaslovnurin, sum >kul standa iitní eftir reglom. galdandi fyri inn*eltum 
peningi hjá ómyndingum. kann ikki nemust. fvrr enn hann er komin upp í
200.000 kr.

*) Nu Lamissiyret.
S) Jfr. Bek. Nr. B af 7. Juli 1915,
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Nevndin u \ger, um tann peningur, ið afían á tá verSur gi vin tíl grunnin, 
skal ^erða lagdur afturat stovninum ellu nyllur lil beinleiðis styrk saman við 
leim undir 2 nevndu innlokum.

I-. N evndarinnar sam tyktir — ;harimillum henda skipnn eirts og írágreiSing 
frá nevndarfundum verða at fora inn í gerðabók.

5. Roknskaparáriíi er álmanakkaárið. GrciSur roknskapur \erður hilditi yvir 
grunnsins inntokur og útreiðslur og skul verða granskaður av granskara Foroya 
Logtings og góðkendur eins og tingsins roknskapir.

Nevndariimirnir hava altíð atgongd líl at ^íggja bokiir og skjol og sannfora 
■Æg um ognir grunnsins, táið Leir ynskja tað.

11. Juni Skr. fra Skoledirektionen om VANDRjELÆREBES LOGIS.
I en hertil indsendt Skrivelse har De forespurgt, hvorvidt Forstanderskabel for 

Haldersvig-Saxen Sogns Kommune er pligtig til at sorge for Bramdset og Belysning 
i del Logi, der stilles til Deres Raadighed, medens De underviser i Langesand.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Forstanderskabet efter Skoledirektionens 
Formening er pliglig at sorge for Brænd=el og Belysning i Logiel, hvilkel man sam
tidig h ar meddell Forslunderskabet.

2. Juli Skr. fru Kirkeinspektionen om KlRK'EGAARDSMURE.
Del ii’eddeles herved, al Kirkeinspektionen har \edlaget. at det fremtidig \ il 

\æ re en Betingelse for Codkendelse af nyopfiirte Kirkeganrdsmure. al disse bygges 
saa hoje, at den indvendige Hojde er mindst 100 em, efler at Begra\elsesp!adsen 
cr íyldt op.

Med Hensyn til Storrelsen af det Tilskud, der kan tilstaas af Laglingel lil Kirke- 
gaardsmure, hent ises líl Laglingetis Vedlagelse af 30. Oktober 19I0.M Del cr 
efler denne Vedtagelse en Betingelse for Tilskud, at Planen og Overslag er god
kendt af Tingel, forend Arbejdet paabegyndes.

Andragender om Tilskud fra Laglinget lil Kirkugaardsmijre bor indsendes gen
nem Kírkeinspeklionen.

6. Juli — Bek. fra Valutacentralen ang, OMVEKSLING AF BRITISK VALITA.
i Indfojet i Bek. af 26, Apr. 1911).

9. Juli — Midi. Besl. I\r. 29 om godkendte MAALE- OG VEJEREDSKABER.
1 Foruden de af JuslervæseneL i Henhold lil Justerreglemcntet af 12, November 

1909-) med senere Æ ndringer forhandlede Maale- og Vejeredskaber kan indlil 
videre paa Færoerne am endes saadanne Maale- og Vejeredskaber, som er god- 
kendi af Amtet.

De af Amtet godkendte Maale- og Vejeredskaber forhandles gennem Justervæsenets 
Forhandlere.

2 Anvendeli-e af andre Maale og Vejeredskaber end Justervæsenets eller de af 
Amtet efler nærværende Bestemmelse godkendte straffes efter Lo\en.

19. Nov. Midi. Besl. Nr. M  om DAGPENGE FOR MEDLEMMER AF FÆ R 
ØERNES LAGTING.

1 Indlil \idere  tillægges der Medlemmerne af Færoernes Lagting folgende Dag
penge:

')  Jfr. nu Lagtiagsíieslmnini: a í 3. Apr. 1952,
-) jfr . Lov Nr. 65 of 28. Fctir. 19SO.
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Under en Laglingssamling tillæggea der Laglingsmænd for hver Dag, Tingsam- 
lingeri varer, 12 Kr., medens der ikke ydes Dagpenge for Udvalgsmoder.1)

Udenfor en Lngtingssamiing tillægges der Lagling^mænd íor Udvalgsmoder 12 Kr. 
pr. Modedag, forsaavidt Model finder Sled uden Tor Lagtingsmnndens Hjemsted, 
og ellers 6 Kr, For hver Rejsedag, som ikke samtidig cr Modedag, udgor Dag
pengene 6 Kr.

Der ydes derhos el Dyrtidstillæg lil ovenstaaende Dagpenge paa 85 c/o  af Pris
stigningen ifolge det af Priskonlrol-Raadet i Henhold lil Kundgoreíse Nr. 59 af
9. December 1911 udregnede Pristal.

Dyrtidstillægget ændres fra og med Datoen for Pri>tallels OffentliggoreUe.
2 Nærværende Bestemmelser fuar Gyldighed fra Begyndelsen af den ordinære 

Tingsamling 19-12 og indtil videre.
Samtidig ophæves Anordning Nr. 11 af 25. Januar 1937 om Dagpenge lil Med

lemmer af Færoernes Lagting og Kundgorelse Nr. 1-2 uf 27. November 1910 om 
Æ ndring i Anordning af 25. Januar 1937.

20. Nov. Midi, Besl. Nr. 35 om Æ ndr. i Lov for Færoerne Nr. 101 af I, Apr. 
1928 om JAGT,FUGLEFANGST m. v, (Indfojet i Loven af 1928).

21. Nov. Midi. Best. Nr. 36 om Æ ndring i 'Lov for Færoerne Nr. 90 af 1. Apr. 
1925 om FOBBUD MOD FISKERI MED BUMDSLÆBEVAAD, jfr. Lov Nr. 150 
af 22. Dec. 1939 og midl. Best. Nr. 61 af 12, Dec, 1911.

1-) Det tillades Personer, som iovrigt har Ret til Fiíkeri paa Sblerritoriel, at 
drive Fiskeri med Skovlvaad i Tidsrummet fra 1. April til 30, September, med Far- 
tfjjer, som har ikke over 10 HK. Maskinkraft, dog ikke indenfor en Linie, som 
gaar fra

Skopari (Fugloy) til
Settorvu til
Enniberg lil
KuHsfles lil

til
Skeiðinum til

til
Tjornunesi til
Hellutanga til
Havnarifles fram við ylslu skerum til
Flalad rangi til
Trælanypu til
Fleygabcrgstunga lil
Trollhovda lil
Knúkínum lil
klóraratanga lil
\  illitigalunga til
kobbalanga til
Bergstanga lil
Knápinum til
Sunnbianhólmi lil
Móanesi til

Settorvu (Viðoy),
Enniberg «
Kallsfles (Kallsoy)
el Punkt 1 Kvarlmil i misvisende nord

lig Retning fra Rivlanga. Derfra 
SkeiSið á Mylingi.
et Punkt 1 l/o Kvarlmil i misvisende 

vestlig Retning og derfra 
Tji)rnunes (Vagoy).
Hellutangu *
Havnarfles (Mykines),
Flatadrang.
Træ'lanypu (Vngoy).
Fteygabergslnnga (K oltur).
Trollhovda.
Knukin (Skúvoy),
Klóraralanga (Suðuroy).
Villíngatanga «
Kobbalanga «
Bergstanga «
Knápin «
Sunnbiarhólm «
Móanes «
Akrabergslanga <c

■) Jfr. Laglingsliealiltning nf 5. Supt. 19-17 nm wslarhaldsúirtnðslur og LI. Nr. 1 af 13, Mnj 
191« g 16.

~) Som íL-mlrct ved LI. Nr. 5.'1949 nf 31. Dec. 19-18,
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Akrabergslanga frain við landinum
Haglaliólmi
Porkerisnesi
FH oðbiarnypu
Novini
Kvbrntanganum
Dalsfles
Skálhovda
Kirkjubíinesi
Helluni fram við landinum
Hósleinstanga
Ityssuni
Nevinum
Mjóanesi
Trollinum
Syðratangu
Hovdanum
Eysturhovda
Miúlanum fram við landinum

li) Bagluhólm (Suðuroy).
lil Porkerisnes.
lil Froðbiarnypu.
lil Novina (Slcúvoy).
li) Kvorntanga (Sandoy).
li) Dalsfles. 
lil Skálhiivda.
lil Kirkjubones (Slrejm oy). 
til Helíuna (Nólsoy). 
lil Hósleinstanga.
lil Ryssuna (við Ey?lnes í Eysluroy).

EystifeHi

lil Nefvið.
lil Mjóanes.
lil Trollið (Borðoy).
lil Syðratanga,
lil Hovdan (Svínoy).
lil 'Eysturliovdi.
lil iVIúlan (iFngloy).
lil ‘Eystfell'i.
lil Skopari.

2 Hojeste Vægt for Skovlvand, som saaledes maa benylles paa del angivne Areal 
ai Sóterriloriet, er 30 kg for hver Luge.

3 Den, som agíer at fi?ke med Skovlvaad paa Solerriloriel, er |>ligtig lil ot 
foretage Anmeldelse til Politiet med Opgivelse a í  Farlojels Navn,

41) Del er forbudt at fiske med Snurrevnad og Flydelrawl, Ringnol og Snurpenot 
indenfor en lige Linie ifra Eystnesi til Hvítanes og fra Torvancsi til Uppsalanes in
denfor den ovenfor i §1 nævnle Linie.

5 Overtrædelser straffes efler Reglerne i Lov Nr. 90 aif 1. April 1925, jífr. Lov 
af 22. December 1939, dog al 'Boderne kan nedsættes efler Rettens Skbn. Fartojer, 
Fangst og Fongstred;>kaher kan beslå gla.*gges og sælges efter nævnle Lovs Regier,

6 Sager angaaende Overtrædelser af nærværende Bestemmelser behandles som 
Polilisager.

7 Disse Beslemmelser er gældende lil 31. December 19 I L2)

9. Dec. Laglingsbesluln. om Vejledning lil BEREGNING AF VAREAFGIFTER 
ved færoske Iíavne.

Forsendelser af ensarlel em'ballerede Varer i samme Takslgruppe (Varer i Sække, 
Fu-lager o. lign. samt i Originalpakninger, saasom Kasser, Æ sker, Spande e lc .)t 
bortset fra Varer, der lakseres pr. Stk., betragtes som Partier, for hvilke Vare
afgiften beregnes efter Vægllaksl eller m;i Takst. Saafremi det saaledes beregnede 
Belob er mindre end den for Takstgruppen eventuelt gældende Minimurnslakst pr. 
Kollo, er det tilladt al forhbje Belobet li) nævnle Minimurnslakst for eet Kollo.

11. Dec. Midi. Best. Nr, M om Æ ndr. i Anordn. Nr. 112 af 21. Ntov. 192H 
om LUKKETID FOR BLTIMvER OG I AGRE m. (Indfojet i An. af 1923).

■> Som a:miret ved LI. Nr, 62 a f 2. Dec. 1919 og LI. Nr. 34 a f  12. M aj 1952. 
s) Ifiilge Li, Nr. 5/1949 af 31, Dec. 1948 gælder Bestemmelserne fremdele;,
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11. Dec. —  Æ ndringer Nr, 42 i midl, Besi, om STÆRKSTRØMSANLÆC. 
(Indfojet i Best. af 1910).

19. Dec. —  Æ ndringer Nr. 54 i midl. Best. uf 2. Det. 1910 om LEJEFORHOLD,
(Indfojet i Best. af 19‘10).

19. Dec. —  Midi. Best. Nr, 55 vcdr. visse EKSPROPRIATIONER.
1 Ekspropriationer i Henhold Lil § 50 i Lovbekendtgørelse Nr. 251 aí 6. August 

1937 (Lov Nr. 175 af 1. Maj 1923 som ændret ved Lov Nr. 12! aí 7, Maj 1937 ) 
foretages paa Færoerne áf Amtmanden paa Stnlens Vegne. Forsaavidl Lagtingel 
eller Lagtingets Landsnævn maatte onske det, sker Ekspropriationen for Amtskom
munens Regning.1)

2 Erstatningen for de eksproprierede Ejendomme fastsættes i Man<?el af minde
lig Overenskomst med Ejeren af en Erslatningskommissíon bestaaende af Land* 
■brugsraadet, Landbrugskonsulenten og et af Sorenskriveren udpeget Medlem. Kom
missionen vælger selv sin Formand,

Med Hensyn til Erstatningernes Fastsættelse. Udbetaling m. v, finder de i Lo\ 
Nr, 69 alf 7. Maj 1881 med «enere Æ ndringer indeholdte Regler lilsv arende An* 
ven delse.

Erstatninjjsk'onimissianens Afgorelser om Erstatningernes Skirrehe er endelige.

21. Dec. —  Midi. Best. Nr. 57 om Æ ndr. i Kundg. Nr. l í  a í 17. Juni 19-10 
om FORSIKRINGSVIRKSOMHED. (Indfojet i Kundg. a t 1910).

22. Dec. Midi, Best. Nr. 58 om Æ ndr. i Lov Nr, 171 af 21. Maj 1937 om 
JORDBRUGETS FREMME. (Indfojet i Loven af 1937).

23. Dec. Midi. Best, Nr. 60 om EKSTRAORDINÆRE HAVNEINDTÆGTER.
1-) I de Kommuner paa Færoerne, hvor de normale Indtægter til Kommunen^

Havnekasse svigter paa Grund af de ved Verdenskrigen skabte Forhold, =kal den 
kommunale Styrelse med Amtets Samlykke, efter at Lagtingets Landsnævn derom 
er hort, for indtil 2 A ar ad Gangen kunne bestemme, al ethvert Fartoj, som er 
eller den 1. Januar 1912 var registreret som hjemmehorende i Kommunen, skal 
betale en Afgift lil Havnekassen af hojst 10 Øre pr. Sterlingpund. som Fartójet 
maatte have solgt Ferskfisk eller Sild for i Storbritannien eller andet Land udenfor 
Færoerne. Sælges Fangsten i onden Mont end Sterling, omregnes den lil S ter
lingpund. Afgiften erlægges af Brutlo'salgssummen.

Hvis der er erlagt Vareafgift efter almindelige Regler til Hjemstedshav nen eller 
anden Havn paa Færoerne for hele Fiskelasten eller en Del deraf, og dette doku
menteres, har den afgiftspligtige Rel til at erhtdde denne Afgift Ifralrukket i den
i Henhold til § 1 pligtige Havneafgift.

Samme Afgiftspligt paahviler el Farlcij, der er registreret som hjemmehorende
i en anden færosk Kommune, naar og saalænge Fartojel drives for Regnin" hell 
eller overvejende af en Person. Selskab eller Firma i den Kommune, som faar 
Bemyndigelse til al opkræve hcromhandlede Afgift.

Amlet aifgíir med bindende Virkning, om et Fartoj er afgiftspligtig! i Hen
bold til foranslaaende og da lil hvilken Havn. Sporgsmaal hertiin kan ikke indbrin
ges for Domstolene,

!) Disse Beslemmqlscr lilcv givet i Anledning af Ekspropriation af Arealer til britisk F lv v  
plads paa Vaagíi.

2) Som i'mlret ved Kundg. Nr. 35 af 21. Dec. 1943. Jfr. kundg. Nr. 5 aí 2. Kebr. 19-Jfl. 
Gteider for VaagHa\n Dg Trangisvnaji Havn, jfr. kunng. Nr. 9 og 12 af 1948.
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2 Den i § 1 omhandlede Afgifl erlægges kun for Fartojets forsie I Landinger 
i hvert Kalenderaar.

3 Aígiftcn íorfalder til Betaling én Maaned efter Fiskesalgel. Afgiften udredes 
af den, ío r hvis Regning Fiskesalgel har fundet Sled, men hæfter paa Fartojet 
næstefter Panterettigheder paa Forfaldsdagen. Er Afgiften ikke betalt enest en 
Maaned fra Forfaldsdagen, kan deri inddrives ved Udpantning.

Afgiften opkræves af Havnebestyrelsen, der efter Begæring i hvert enkelt Til 
fælde kan faa Oplysning fra Valuta Centralen om bestemte navngivne Fartojers 
Brutlosalgssummer.

4 N æ næ rende Beslemmelser træder i Kraft den 1. Januar 1913.

23. Dec. —  Midi, Besl. Nr, 62 om Æ ndr, i Lov for Færoerne Nr, 76 af 12. 
Marls 1923 o.in den KOAÍMUNAbE BESKATNING, (Indfojei i Loven uf 1923),

11. Jan, 1913. —  Midt. Best. Nr. 1 om FOHDEiLING AF MELVARER.
I Medfiir af Lov Nr. 288 af 2. September 19-19, jfr. Kundgorelse Nr. 33 a i 23. 

Oklober 19-10, fastsættes herved folgende:
1 Fordelingen af Melforsyninger (Hvedemel, Nalionalmel, H\edekornsmel. Rug

mel) mellem Bygderne skal finde Sted eiler Folketal, jfr. dog § 2, sidste Slk.
Amtet1) kan paalægge Kommunalbestyrelserne at meddele Færoernes offentlige 

Vareforsyning alle de til en ligelig Fordeling nddvendige Oplysninger angaaende 
Indbyggerantal og Anlal af Detailhundlere og Bagere i Kommunen, 'suml al frem
komme med Indstilling om Fordeling af den Kommunen tilfaldende Andel af Be
holdningerne mellem de næ ringsdm ende i Kommunen.

2 Fordelingen af de lil Raudighed værende M elforíyninger finder saavidl muligt 
Sted paa Grundlag aí de fra Kommunerne modtagne Oplysninger og Indstillinger. 
Vareforsyningen har dog ikke Pligt lil at folge Kommunalbestyrelsens Indstilling, 
hvor denne efler Vareforsyningens Skiin mnalle medfiire en uligelig Fordeling mellem 
de næringsdrivende i Kommunen.

Ved Fordelingen ?kal der saavidl mulig! lages Hensyn lil den Omsætning, som 
enkelte næringsdrivende maallc have med Forbrugere udenfor Kommunen.

3 Klager o ^ r  Tildelingerne kan sendes til Forstander-kaberne (Byraadet), der 
med sin Erklæring JVem-endcr Sagen lil Vareforsyningen.

Dersom en tilfredsstillende Ordning ikke opnaus ved Forhandling med Vare
forsyningen, aÍEore? Sagen aí Amtel og Laglíngels Vareudvalg.-)

4 Overtrædelse af næ næ rende Bestemmelse straffe*, esfter Loven.

12. Apr. Skr. fra Færíi Aml om VALG AF GRINDEFOIÍMÆND paa Sando.
I Anledning af Hr. Sysselmandens Skrivelse af 18. Marls 1943 anguaende Valg

af Grindeíormænd i Sandii Syssel skal man meddele, al Amtet kun tiltræde Hr. Sys 
selmandens Forslag om, hvilke Pladser der skal belragles som henhorende til hen
holdsvis Sand og Husevig Hvalvaage, saaledes al der til Sand U tah'aag  henfores 
Plad-erne i:  Sand, Skopen og Skud, og til

Ifikcv ig  flvalvaag  hen.fdres Pladserne: i Husevig op Skaalevig Sogne.

21. Apr. — Midi. Besl. Nr. 10 om PRISTALSTIIJLÆC TJL ARBEJDSLØN.
1 I alle Arbejdsforhold, hvori Arbejdsiiin i Henhold til Sædvune, Overenskomst, 

eller Voldgift“af>:orelíe ihidt'il er beregnet som en bestemt Grundton p r, Time med 
Tillæg efter Prblallet. ?kal dette Tillæg fra nærværende Bestemmelsers Ikrafttræ
den at regne udgóre een Øre pr. PristaUpoint over 100, medmindre andet frivil
ligt aflflles.

1) Nu Landsstyret.
-) Nu Laglingets Vareudvalg.
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Dersom Pristalstillægget í Henhold til Sæd.vane, Overenskom-L eller Voldgifls- 
afgorelse nu er íastsal bil et mindre Belob end 0,85 Øre pr. Pri-talspoint, skal Til
lægget fra samme Tidspunkt som foran bestemt forhójes med 100/85, -aaledes at 
Timetillægget forhojes til det nærmeste hele Ørébeltih.

Foranslaaende Regler finder ogsaa Anvendelse i Tilfælde, hvor der ikke hid
til har bestaaet en Lonordning mellem Arbejdsgivere og Arbejdsorganisationer, 
saaledes at Lonnen i disse Tilfælde, medmindre andet frivilligt sftnies, skal fast
sættes til en bestemt Crund'lon pr. Time med Pristalstillæg efter Reglerne i 1ste 
og 2det Stykke.

2 Den i § 1 fastsatte Beregning af Pristalstiilægget finder Anvendelse, saalænge 
Pristallet er over 250.

Naar Pristallel er 250, udgor PristabtiHægget 150 Øre pr. Time efler det for
holdsmæssigt lavere Belólj, som folger af Bestemmelserne i § 1. Stk. 2.

N aar Pristallel falder under 250, skal Pristalstiilægget nedsættes fra 150 Øre 
med 0,85 Øre pr. Prisialspoinl eller med del lavere Belob, der i Henhold lil Sæd
vane, Overenskomst eller Vo'ldgiítsafgorelse nu maallc være gældende for andre end 
voksne, mandlige Arbejdere.

Pristalsreduktionen ophorer ved Prislal 1Q0.

21. Apr. —  Midi. Besl. Nr. 11 om DYBTIDSTILLÆG til Alder.'- og Inval ideren le 
nydere, PERSONER I KONTROLLERET FAMILIEPLEJE samt Enkebóm.

2 For Finansaaret 19'13 11 tillægges der dem, ho* hvem en Person er anbragt 
i konlrollerel Familiepleje, jfr. § 6 i Kundgorelse Nr. 31 af L  Oktober 1910, el 
Dyrtidstillæg af 225 Kr.1)

4 De i §§ 1, 2 og á omhandlede Dyrtidstillæg afholdes af Amtsfonden.

21. Apr. Midi. Best, Nr. 12 om DYRTIDSTILLÆG TIL TJENESTEMÆND 
m. fl.

4 Der tillægges Distriktsjordemodrene paa Færoerne, herunder ogsaa de pen
sionerede Dislriklsjordemodre, et Dyrtidstillæg paa 100 Kr. for Finansaaret 1913 11, 
hvilket Dyrtidstillæg afholdes af Amtsfonden.-)

6. Juli -  Bek. Nr. 21 om VALGDISTRIKTER. (Indfojet i Bek. af L  Okt 1910).

M . Juli Bek. Nr. 21 om VAiLGDISTRIKTER. (Indfojel i Bek. af 1910).

10. Aug. Reglement for POLITIBETJENT I NÆS KOMMl. NE,
(Af noget lignende Indhold som Reglementet aí 7. Febr. 19311.

28. Sept. Skr. fra Skoledirekt. om VEDLIGEHOLDELSE AF SKOLER,
Skoledirektionen har haft Opmærksomheden henvendt paa. at flere Kommuner 

ikke tilstrækkelig orríhyggeligl opfylder deres Pligt tíl at holde Kommunens Skoler 
i god og behorig Stand.

Man skal i den Anledning indskærpe, al del paahviler Kommunerne at sorge 
for, at Skolerne holdes i god forsvarlig Sland og at bære de dermed forbundne 
Udgifter. Under denne Vedligeholdelsespligl falder saaledes:

a. Kommunen skal sorge for Skolens Renholdelse i OverensstemmeJse med den af 
Skoledirektionen herom udfærdigede Instruks.

*) If. midl. Best. Nr. 22 nf 21. Sept, 1945 am  endes Reglerne ua.ndret fra 1. \p r .  1545 at 
regne og indti! videre. Jfr. og^aa midl. Best. Nr. 13 af 14. Apr. 1947.

s) If, midL Best. Nr. 22 af 21. Sept. 1945 anvendes Reglerne u an d re t fra 1. A pr. 1945 
at regne og indtil \ ídere.
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b. Kommunen “’kal sbrge for. at alle nodvendíge mindre Reparationer, saasom 
Indsætning af nye Ruder, Tælning af Vinduer, Dorc, Tag o, s. v. straks fore
tages.

Kommunen bor deifoos hver Sommer i Maj Juni Maaned foretage et al
mindeligt Syn af Skolerne sammen med Forstelæreren og Skolekommissionen, 
hvor der tages Be temmelse om UdforeLen af storre Arbejder, saasom Ma 
ling udvendig og ind\endig, Reparation eller Fornyelse af Inventariet, amt 
andre nodvendíge Reparationer og Forandringer.

c. Kommunen ?kal sorge for, at der findes Va=k med rindende Vand ved hver 
Skole samt mindst 2 W. C.’er, et for Drenge og el for Piger. Saavel Vask 
som W, C. skal holdes i proper Stand.

d. Kommunen skal sorge for, at der tit enhver Tid forefindes del nodvendíge 
Undervisningsmateriale i god og sommelig Stand efter Lærerens Anvisning.

e. Kommunen bor stræbe hen til, at der ved hver Skole findes en passende Lege
plads. Hvor Legeplads er anlagt, skal den holdes i god Stand og renses og 
gruses.

Angaaende Tilsynet med, at VedHgeholdelsespligteti efterkommes, bemærkes fol- 
gende:

I Cherensstemmelse med Lagt'ingels Vedtagelse i Samlingen 191-2 skal Forstan
derskaberne fremtidig een Cang om Aaret inden den 1, Juli tilsende Skoledirek
tionen en Indberetning over stedfundne Reparationsarbejder ved Skolen med Op
lysning -om Skolematerialets Tilstand, om Legepladsen, Vask, W. C., Bengoring 
etc. Indberetningen skal forinden Indsendelsen forelægges Skolekommissionen og 
Forstelæreren og forsynes med deres Paalegning.

Indberetning for A aret 19'lí} -skal dog fiirst indsendes inden l'dgangen af Aaret 
19-13.

Skoledirektionen vil drage Omsorg for, al Bygdeskoleinspektionen, Idrætsinspek- 
loren og Embedslægerne forer Tilsyn med Skolernes Tilstand og indberetter mulige 
Mangler lil Direktionen,

Forsaavidt en Kommune trods Paalæg skulde forsomme at udfore paakrævede 
Vedligeholdelsesarbejder, vil dette blive indberctlel lit Lagtingets Landsnævn, der 
af Lagtínget e r bemyndiget til at lade Arbejderne udfore for Kommunens Reg
ning.

El Eksemplar af nærværende Cirkulære og lnrtruksen om Renholdelse af Skole
lokalerne bede- af Forstanderskabet udleverel Forstelæreren Í Sognet.

1G, Nov. —  Midi. Best. Nr. 29 om BORTEBLEVNE PERSONER FRA KRIGS- 
FORLISTE SKIBE,

1 Uanset Bestemmelserne i Forordning af 11. September 1839, jfr. Reskript 
af 11. November 1&16 angaaende Behandlingen aif en bortebleven Persons For
mue bliver borteblevne Personer, om hvilke del vides, q! de vor om Bord i krigs- 
forliste Skibe, at anse som dode, medmindre der foreligger særlige Omstændigheder, 
der giver Grund til at antage, at de fremdeles er i Live.

2 Et Skib anses som krigsforlist, forsaavidt det godtgeires at være forlist som 
Folge af krig- eller forsvarsmæssige Foranstaltninger, eller der er overvejende Grund 
lil at antage, al del e r forsvundet under Rojse inden for Omraader, hvor saadanne 
Foranstaltninger maa paaregnes at have fundet Sted, og forlist som Folge af disse.

3 For de cf § 1 omfattede Personer skal Doden anses som indtraadt ved Ud- 
lobet af det Dogn, hvori det paagældende Skib er (forlist, eller, hvis Skibet er 
forsvundet, ved Udlobet af det Dogn, i hvilket det har været saa længe borte, al 
Forsikringssummen for del kan kræves udbetalt, jfr. § 71 i Lov Nr, 129 af 15. 
April 1930 om Forsikringsaftaler.

4 Afgorelse i Medfor af § 1 træffes ved Kendelse a í den Skjifterel, som del efter
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Lovgivningens almindelige Regier vilde tilkomme at behandle Dodsboet eíter den 
paa gældende.

Skifterettens Kendelse er Genstand for Kære, der, foruden af vedkommende Æ gte
fælle og Arvinger, kan iværksættes aí Paatalemyndiglieden. Denne har fri Proces 
under Sagen. Udskrift af Kendelser, hvorved en Person i MedEiir af disse Be
stemmelser nnses som dod, skal af vedkommende Ret straks tilstilles Pualalemyndig- 
heden.

Forinden Kærefristens Udlob maa Boet ikke udleveres til Hensidden i uskiftet 
Bo eller Lil privat Skifte, medmindre Paalalemyndigheden har givet Aifkald pua 
Kære.

5 SaafremL den borteblevne var gift, skal hans Æglefælle ikke være hereLliget til al 
indgaa nyt Æ gteskab, forinden der er íorlobel 1 Aar fra del Tidspunkt, da lians 
Ood anses som indtraadt eíter Reglerne i § 3,

Skulde det, inden den horteblevnes Æglefælle h a r indgaaei nyt Æ gteskab, vise 
sig, at den borteblevne er i Live, kan Juslitsminisleren eíter begges Begæring be
stemme, at deres Ægteskab fornyes.

® Saafremt del maatte vise sig, at den borteblevne er i Live, skal han i 20 Aar 
fra del i  § 3 omhandlede Tidspunkt være berettiget til at kræve sin Formue tilbage 
fra den, til hvem den er udlagt.

7 Disse Bestemmelser finder Anvendelse i alle Tilfælde, hvor den paagældende 
Itar været om Bord i el Skib, der maa antages at være krigsforlist efter den 1. Sep
tember 1989 og inden Udlíibet af el Tidsrum af 6 Maaneder efler Afslutningen 
af den nuværende europæiske Krig. Justitsministeriet fastsætter, hv-ornaar dette 
sidsle Tidspunkt skal anses at foreligge. I Tilfælde, hvor den horteblevnes Formue 
allerede er hebandlel efler Reglerne i Forordning aí 11. September 1839, vil Be
handlingen være at genoplage af vedkommende Skiflerel,

8 Med de af Fonholdenes N atur folgende Lempelser finder disse Bestemmelser 
tilsvarende Anvendelse paa Passagerer i og Besætning paa Luftfartojer, der er 
krigsforliste,

22. Nov. Midi. Best. Nr. 28 om ELEKTRISKE STÆRKSTRØMS ANLÆG.
(Indfojet ved An. Nr. 63 af 27, Marts 1930 § 5).

21. Dec. Tillæg Nr. 85 lil Kundg. Nr. 60 a í 23. Dec. 1912 om EKSTRAORDI 
NÆ RE HAVNEINDTÆGTER. (Indfojet i Kundg. af 1912).

21. Dec. Regulativ for íæroske DANSESTUER.
1 Ingen ny Danseslue maa tages i Brug lil offentlig Dans, fbrend den er godkendt 

af Bygnings- og Sundhedskommissionen.
Gamle Donsestuer s'kal inden den 1. April 1911 indrelles i Overensstemmelse 

med Fors'kriflerne i nærværende Regulativ og godkendes af Bygnings- og Sund
hedskommissionen. .

2 For al kunne godkendes maa en Danseslue opfylde folgende K rav:
a. Til Dansestuen skal hore en rummelig Forstue med et Gulvareal paa mindsl

1,l5 uf Dansesluens Areal. ForMuen skal være adskilt fra Dansestuen ved dobbelte 
Dore (Flojdore), der aabner udad. Der skal mindsl være lo Udgange fra Danse
stuen, een i hver Ende eller Side af Lokalet.

h. Ved Dansesiuen skal der lil Brug íor Gæsterne være indrettet mindsl 2 W. C.’ 
er med Seplictnnk, særskilt for H errer og Damer, samt et Pissoir for H errer. I T il
fælde, hvor det vil være forbundet med særlige Vanskeligheder at indrette W. C., 
kan Sundhedskommissionen eíter Forhandling med vedkommende Embedslæge god
kende en anden forsvarlig Ordning.

c. Der skal være indrettet Haandvai'k. enlen særskilt for H errer og Damer t 
Forbindelse med W. C, eller som en for alle tilgængelig Haandvask.
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3 Mindst 2 Gange om Aaret skal der forelages en fuldstændig Afvaskning af 
Gulve, Vægge, Lofter og alt Inventar i Dansestuen,

For hver Danseaften skal Gulvet afvaskes, og efler Dansen skal hele Gulvel
sæbevaskes.

Ved hver Dunseaften skal der forefindes Sæbe og rent Haandklæde ved Haand- 
vasken.

4 Efter hver Danseoften skal Vinduerne aabnes, og Dansestuen grundigt ud
luftes.

I Murklægningstiden skol Morklægningsmalerialet nedtages, saasnart Dunsen er 
forbi, eller Morklægningen ojíhiirer.

5 Sundheds'kommiss'ionen forer Tilsyn med, at Dansestuerne opfylder de i nær
værende Regulativ stillede Krav.

Der vil ikke af Politiet blive givel Tilladelse lil Afholdelse af offentlig Dans i 
Dansesluer, der ikke er godkendt af Sundhedskommissionen.

6 Et Eksemplar af delle Regulativ skal være ophængt i enhver Danseslue,
Overtrædelse af nærværende Rcgulaliv straffes efter Politivedtægten,

23. Dec. —  Midi. Best, Nr, 39 om forskellige FORSIKRINGSFORHOLD.
3 l ) De under Tryggingarsambandið »Foroyar« horende Forsikringsafdelinger mua 

kun tegne Reassurance for de af dem overtagne 'Risici, forsaavidt dette of Afde
lingens Bestyrelse efter Samraad med TryggingamnmbandiS’a Bestyrelse skonnes for
noden).

Hvis Tegning af Reassurance uanset foranstaaende skonnes fomíiden, bliver saadan 
Reassurance al tegne i ei 'paa Færoerne hjemmehorende Forsikringsselskab á det 
Omfang, dette skonnes forsvarligt, og ellers i ct > del ovrige iKongerifte hjemme
horende Selskab eller í et briliV'k Selskab.

Herværende SeLkuber og Agenturer kan uun-et Bestemmelserne i § 2, Slk, 2, i 
Kundgíirelse 'Nr. 14 aí 17. Juni 1940 overlage Rea-wurance for Tryggingarøam- 
handift »Foroyar« og delles Aifdelinger, men iovrigt forbliver nævnte Bestemmel
ser i Krafl, saaledes al Nylegning af Forsikringer paa Færoerne, bor!>et fra Re
assurance for Tryggingarsambandið »Fiiroyart og deres Afdelinger kun gyldigt 
kan ske i Tryggingarsambandið »Foroyar« og delles Afdelinger, jfr. dog § 1, 
Slk. 2, i Kundgórelse-Nr. 14 af 17. Juni 1940.

Tryggingarsainband'ið »Foroyar« og dens Afdelinger er berelligel til at over
tage Reassurance for de i andre herværende Forsikringífieloka'ber lovligt tegnede 
Forsikringer. Ønsker Tryggingarsambandið ikke al overtage saadan Reassurance, 
kan den legnes i britisk Selskab.

23, Det. —  Bek, N r. 40 om Godkendelse uf Æ ndringer i Vedtægter for KRIGS- 
FORSI KH INGEN FOR iFISKEFARTØJEli paa Færoerne.

(Indfiijel i Vedt. af 22, Nov. 19-10).

I, Jan. 1914 —  Midi. Besl. Nr. 2 om Cennemforeisc af Lov Nr. 122 af 15. Marls 
1939 om Statstilskud lil SÆRFORSORG for Personer, bosat paa Færoerne.

1 Kommunalbestyrelsen drager i Trangstilfælde, naar den modtager Henvendelse 
fra de nærmeste om ul lage sig af en sindsayg Person, eller naar Kommunalbestyrel
sen selv skíinner, ut der dertil er Anledning, snaresl muligl Omsor« for, al det ved 
Lægeundersogelse aígðnes, om det maa anses for uforsvarligt, al paugældende ikke 
indlægges lil Behandling paa el Sindssygebospilal, enlen fordi den syge er far
lig for sig selv eller, fordi Udsigterne for hans Helbredelse væsentligt vil forringes, 
hvis Indlæggelse ikke finder Sted. Saafremi vedkommende Læge skiínner, at Ind
læggelse bor finde Sted, retter han efler forudgaaende Aflale med Kommunal
bestyrelsen Henvendelse til Overlægen for Dronning Alexandrines Hospital i Thors
havn, Det paahviler Kommunalbestyrelsen i forniidenl Fald al bistaa ved Indlæg

>) Som a n d re l ved Kiimlj;. Nr, 54 af 11. Dec. 1944.
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gelsens Iværksættelse og at drage Omsorg for Patientens forsvarlige Forsorg í Ti
den, indtil Indlæggelse paa Hospitalet linder Stad.

21) Overlægen ved Dronning Alexandr. Hospital i Thorshavn afgor, hvorvidt 
den sindssyge kan indlægges lil Behandling paa Sindssygeanslalt. Om Afgorelsen 
sender Overlægen Meddelelse til Kommunalbestyrelsen og til Amlet. Meddelelsen 
til Amtet maa indeholde Oplysning om, hvorvidt Opholdet mau antages at blive 
ganske kortvarig eller af længere Varighed og om, ína hvilken Dato den paagæl
dende maa betragtes som inddraget under Særforsorg.

3 Forsaavidt den sindssyge skonnes aí opíylde Betingelserne for ot oppebære 
Invaliderente, jfr. midlertidig Lov for Færoerne Nr. 120 af 15. M arts 1939 om 
Invalideforsikring eller Aldersrente, jfr. Lov for Færoerne Nr. 10-1 af 31. M arts 1933 
om Aldersrenle og midlertidig Lov for Færoerne Nr. 92 af 31. Marls 1938,-) og ikke 
allerede oppebærer lnvaliderenlc eller Aldersrenle, paahviler det Kommunalbesty
relsen at drage Omsorg for, at belvóript Andragende herom indsendes til henholds
vis Ulykkesforsikríngs-Baadet paa Færoerne eller Amtet.

Den Invalide- eller Aldersrente, ^ m  herefler tillægpes eller allerede er tillagt 
den sindssyge, kan efter Omstændighederne efter forud indhentel Erklæring fra 
Kommunalbestyrelsen, saalænge An^altsbehandlingen varer, efter Amtets nærmere 
Bestemmelse helt eller delvis anvendes til Dækning aí den sindssyges Ophold paa 
Sindssygeanstalt, jfr. § 17 i Lov Nr. 120 af 15. Marts 1939.

Eventuelt overskydende Beloib udbetales lil den sindssyge- Familie eller Værge.
4 Nærværende Bestemmelse træder i Krafl den 1. Januar 1911. Snarest efter 

Bestemmelsernes Ikrafttræden indsender Overlægen for Dr. Alexandnines Hospi- 
lal Meddelelse til Amlet om, (hvilke Personer der allerede er indlagt paa Sinds- 
sygeanstall paa. Færoerne i Henhold til Lov Nr, 122 af 15. M arts 1939. Amtet 
drager derefter snarest Omsorg for, a t der i Overensstemmelse med § 3, Stk. 1, 
tillægges de paagældende Invalide- eller Aldersrenle, forsaavidt de opfylder Be- 
lingelserne herfor.

1, Jan. Bek. Nr. 3 om BI DRAGSPAALÆGGEL5E FOR SÆK FORSORCS- 
PATIENTIER paa Færoerne.

í Medíiir af § 3 i Lov Nr. 122 af 15. Marls 1939 om Slaislilskud lil Særforsorg 
for Personer bosal paa Færoerne fastsæller Amtet herved paa Socialministeriets 
Vegne efler indhenlet Erklæring fra Færoernes Lagting folgende Regler for Bi- 
dragspaalæggelse til Særforsorgspatienter:

1 ISaar Kommunalbestyrelsen i Henhold til § 2 i Kundgorelse Nr, 2 aí 1. Jan. 1914 
modlager Underretning am, at en Person vil kunne indlægges til Behandling paa 
Sindssygeanslalt, paadnJler det Kommunalbeslyrei-en snarest muligt al afgive Ind
beretning 'til Amlet om Patientens Forhold. Indberetningen maa indeholde noj- 
agtige af Kommunalbestyrelsen attesterede Oplysninger om den sindssyges og For- 
sorgerens personlige og okonomiske Forhold, i hvilken Kommune den sindssjyge er 
forsorgelsesberelliget samt om dennes Sygekasseforhold m. v. Indberetningen af
gives efler nærmere af Amtet fastsatte Regler,

2 Efter Modlagelsen af den i § 1 nævnte Indberetning afgor Am'tel, hvorvidl den 
paagældende eller hans Forscirger maa anses for trængende, jfr. § 1 i Lav Nr. 122 
af 15. Marts 1939 om Statstilskud til Særforsorg for Patienter bosat paa Færoerne 
eller om den paagældende eller Forsorgeren er i Stand lil uden Hjælp efler nævnte 
Lov at udrede den for Anbringelsen faslsalte Takst,

Hvis den paagældende eller hans Forsorger ikke kan udrede hele den faslsaUe 
Betaling, men vel en Del deraf, fastsætter Amtet, hvilke Bidrag paagældende eller 
Forsorgeren skal udrede, Bidra«et paalægges \ed særlig Resolution, hvoraf en Gen
part lilstilles den bidragspligtige eller dennej Vairge.

s) Jfr. Bek, Nr. 3 af 4. ja n , 1944.
s) Nil Lov for Fíuriiurne Nr. 116 nf 31, Mnrts 1940 om Aldersrente og Lov Nr. 147 af 

s, D, am Invalideforsikring.
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3 Bidrag paalægges kun, naar Opholdet paa Sindssygeanstalten maa antages 
ikke at blive ganske kortvarigt.

Bidragets Storrelse fastsættes under Hensyn til, hvad Patienten eller Forsorgeren 
skonnes at kunne og burde udrede lil delvis Dækning al Udgifterne ved Opholdet.

Bidraget kun naar som helst og uanset del oprindelige Grundlag forhojes 
eller nedsættes.

4 Inddrivelse af Bidrag sker ved Færoernes Oppeborsebkontors Foranstaltning 
efter de i Lov Nr. 133 af 7. Maj 1937 om Inddrivelse og Sikring af Underholds
bidrag givne Regler. De inddrevne Beliib indbetales til Færoernes Oppebíirselskon- 
tør og godskrives Statskassen og vedkommende Kommune i det Forhold, Stats
kassen og Kommunen har udredet den takstmæssifre Betaling i Henhold til Lov 
Nr. 122 af 15. Marts 1939.

5 Nærværende Besl-emmelser træder i Kraft den 1. Januar 1911.
Snarest efter Bestemmelsernes Ikrafttræden afgor Amtet, hvorvidl der bor paa

lægges nogle af de Personer, der i Henhold til Lov Nr. 122 af 15. Marts 1939 
allerede er undergivet Anslaltsbehandlirig paa Færoernt' eller disses Forsorgere, 
Bidragspligt. I bekræftende Fald paalægges Bidrajíel fra nærværende Bestemmelsers 
Ikrafttræden.

3. Jun. — Midi. Best. Nr. 5 vedr. VALG TIL FÆRØERNES LACT1NG.
(Indfojet i Bek, Nr. 219 af 21. Juni 1939).

I, Jan. Midi. Best. 6 om Æ ndring i Lov for Færoerne Nr. 172 af 18. Maj 
1937 om HAUGERS STYRELSE OG DRIFT m. v. (Indfojet i Loven af 19:17).

I. Jan. — Midi. Best. Nr. 8 om Æ ndring i RETSPLEJELOVEN.
(Indfiijet i Lo\en af 1935).

5. Jan. - Midi. Best. Nr. 15 om OPHÆVELSE AF LAGTINGETS ØKONO
MISKE FOND.

1 Fra 1. Jan. 1911 ophæves Laglingels okonomiske Fond, og dens Midler over
fores til Færo Amts Rcpurtitionsfond.

2 Alle Indtægter, der i Medfor af gældende Lovregler er tilfaldet Lagtingels 
okonomiske Fond, tilfalder fremtidig Færo Amts Hepartilionsfond, der ligeledes 
overtager Udredelsen uí de Bevillinger og Forpligtelser, som paahniler ókonomi'k 
Fond.

18. Jan. Bek. Nr. 1G om VALGD1STRIKTER, (Indfojet í Bek, af 1. Okt, 19301,

20. Jan. Midi. Best. Nr. 17 om Tilfojelse til Lov Nr. 69 af 7. Moj 1881 om 
Forpligtelse til JORDS AFGIVELSE TIL OFFENTLIGE VEJE, HAVNE OG LAN
DINGSSTEDER SAMT TIL OFFENTLIGE SKOLER paa Færoerne.

(Indfojet i Loven a f 1881).

23. Maj —  Færo Amts Cirkulære vedr. Betaling íor EFTERSØCNINC AF FÆ R 
ØSK FARTØJ.

Da der har hersket nogen Usikkerhed med Hensyn lil Sporgsmualet om Afhol
delsen af Udgifter ved Eftersogning af savnede færoske Baade og Fariojer, har 
Amtet forelagl Sporgsmaalet for Lagtingels Landsnævn og er med dette enigt om 
al meddele folgende til Iagttagelse:

A, Hovedregelen er, at alle Eftersogningsudgifter maa betales af den eller dem,
i hvis Interesse Eftersogning er iværksat. Fartójsejere og Mandskab, der har del
laget i Redningsforanstaltninger, bor derfor nurmalt henvises til at soge E rslat
ning Jor deres Udgi.fler hos den eller de Personer, der er eftersogt, eller hos Eje
ren uf det eftersogte Fartój,
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B. Amlel kan i visse Tilfælde lilladc, at Eftersogningsudgifter forelobig ud 
lægges af Amtsfonden. Saadan Tilladelse kan kun forventes, naar Redningsforan
staltningerne er i'værksat af eller forud godkend! af Politimyndighederne, og Ind
krævning hos de belalingspliglige skonnes at ■ville inedfore Forsinkelse med Beta
lingen. Indstilling om forelobig Betaling af Amtsfonden maa indsendes gennem 
vedkommende Politimyndighed lil Amtet.

C. I Undtagelsestilfælde kan Amtel tillade, al Eftersogningsudgifter helt eller 
delvis afholdes endeligt af Amtsfonden, men saadan Tilladelse kan kun forven- 
les, naar Redningsforanstaltningerne er iværksat af eller godkendt af Politimyndig
hederne og de belalingspliglige ikke er i Stand til selv at belale. Indstilling om Be
taling af Amtsfonden maa i dis?e Tilfælde indsendes af vedkommende Politimyn
dighed til Amlet, og kun positive Udgifter ved Eftersogning og Redning kan á disse 
Tilfælde forventes refunderet.

D. De foran angivne Regler finder ikke Anvendelse paa Foranstaltninger, der 
falder ind under Reglerne i SlrandingsloVen for Færoerne af 21. Marls 1899.

11. Juli - Midi. Best. Nr. 26 om UNDERSØGELSE AF KOMPASSEií.
1 Medfor af Lov om Tilsyn med Skibe af 29. MarLs 1920, jfr. Lovbekendtgiirelse 

Nr. 177 af 15. April 1930 fastsætles herved folgende:
1 Ved Priivekammeret for Skiibsliys i Thorshavn foretages fremtidig tillige mid- 

lerlidig Undersogelse af Kompasser, og Provekammeret betegnes herefter indtil vi
dere som »Prm ekam m eret for Skibslys og Kompasser i Thorshavn«.

2 Priivekammeret bestvres af en af Landfogeden derlil udpeget Person og ud- 
færdiger efler forelagen Undersogelse midlertidige Certifikater for Skibslys og Kom
passer efter de i Bekendtgorelse ÍSr. 10 og Nr. 1-1 af 30. Januar 1930 indeholdte 
Hegler.

3 Om Gyldigheden af Kompascertifikater gælder vedblivende Bestemmelserne i 
Bekendtgorelse Nr. M af 30. Januur 1930, saaledes al der for ellhverl Kompas, som 
ved nærværende Bestemmelsers Ikrafttræden har el Certifikat, der er mere end I 
Aar gammelt, skal sóges nyt Certifikat inden 6 Maaneder fra Bestemmelsernes 
Ikrafttræden. ■

4 í/dgiftcrne ved Provekammerels Drifl afholdes af Statskussen, der sainticKg 
oppebærer de i fornævnte Bekendtgorelser af 30. Januar 1930 faslsatle Gebyrer 
for Undersogelser og Udstedelse af Certifikater.

26. Okt. Midi. Besl. Nr. 29 om DEN UDVIDEDE FISKESKIPPERPRØVE.
(Indfojei i Loven a í 1927),

26, Okt, — Midi, Besl. Nr. 30 om Æ ndr. i Lov for Færoerne nf 28, Murls 
1923 om FÆRØERNES LACTING, jfr. Bek. N r. 219 uf 21. Juni 1939.

(Indfojei i Bek. af 1939).

15. Nov. -  Bek. Nr. 33 om Æ ndr. i Fortegnelsen over VALG DISTRIKTER.
(Indfojei i Bek. af 1930).

16. !Sov. — Bek. Nr. 35 om Æ ndr, i Bek. Nr, 95 af 25. Juni 1896 ang. nogle 
Forandringer í Lov af 1. Marts 1851 om Æ ndr. i SKOLE- OG UMDERVISNINGS- 
VÆSEÍSET paa Færoerne, forsaavidl ungaar Thorshavns Kommuneskole.

(Indfojei i Bek. uf 1896).

22, Nov, - Midi. Besl. Nr. 36 om VALGRETSALDEREN. (Indfojei i paag. Love).

28. Nov. Bek. Nr. 38 om Æ ndr. i Kundg, Nr. 23 af 1. Juni 1910 om Regle
ment for GRINDEFANCSTEN paa Færoerne, (Indfojet i Bek. 1910).
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11. Dec. 19 4 4

11. Dec. Midi. Besl. Nr. 42 om Æ ndr. i Kundg. Nr. 69 af 23, Dec, 1941 
om Oprettelse af et LIGNINGSRAlAD. (Indfojet i 1941).

11. Dec. Æ ndr. Nr. 19 i An. for Færoerne Nr. 39 l  om KRIGS-ULYKKESFOR
SIKRING FOR SØFARENDE af 8. Nov. 1939. (Indfojet i 1939).

11. Dec. — Æ ndr. \ r .  50 i An. Nr. 161 om FORSIKRING MOD FØLGER AF 
ULYKKESTILFÆLDE af 29. M arts 1939. (Indfojet i 1939).

11. Dec, Midi. Besl. Nr. 51 om Æ ndr. i Lov for Færoerne Nr. 115 af 1. Apr. 
1928 om Fonbud mod at d rh e  Erhverv med BERUSENDE DRIKKE m, m., jfr. 
Lov Nr. 98 af 27. M arls 193 L (Indfojet i Loven af 1928).

11. Dec. Bek. Nr. 52 om Sladfæslelse af Æ ndr, i Vedtægterne for TRYGGING- 
AHSAMBANDIÐ »Foroyor«. (Indfojet i Vedt. af 1910).

11. Dec. — Midi. Best. Nr. 53 om Æ ndr. i Kundg. Nr. II  uf 17. Juni 1910 
om FORSIKRINCSV1RKSOMHED. (Indfojet i Kundg, af 1910).

11. Dec. Midi, Best. Nr. 51 vedr. TRYGGINGARSAMBANDIÐ »FØROYAR*.
1 Indenfor Tryggíngursambandið suForoiyaro oprettes fra 1. Januar 1915 ut regne 

en særlig Afdeling til Overlagelse af a) Reassurance, som Selskabet maatte onske 
a l overlage.

Fra »ævnle Da-to al regne maa Tryggingarsumbandíð’s ovrige Afdelinger ikke 
tegne Reassurance.

2 For dc af Tryggingarsambandið »Foroyar«s Reassurance-Afdeling overtagne 
Risici hæfter alene Afdelingens Midler. Sualængc disse ikke andrager l/í; Million 
Kroner, hæfter dog tiltige Tryggingarsambandið »Foroyar«s Hovedafdelings Midler.

3 Medens Tryggingursambandið *Foroyar«s Reassurance-Afdeling, der ikke vir
ker paa Grundlag af Gensidighed mellem de enkelle Forsikringstagere, undergives 
kommunal og amtskommunal Skaltepligl efler den almindelige Lovgivning, er sua- 
vel Tryggingarsambandið iForovar«s Hovedafdeling som dels nuværende Under
afdelinger fru deres Oprettelse at regne saml dets fremtidige Underafdelinger, der 
virker paa Grundiag uf Gensidighed mellem de enkelte Forsikringstagere, frilagel 
for enhver direkte kommunal og amtskommunal Skat.

4 Fra 1. Januar 191-5 at regne pualægges der Hovedafdelingen en aarlig Afgift 
lil Vinmilán grunn F iiroja Liigldngs skurende ti!, hvad Hovedafdelingens samlede 
direkte Skal ti! Amtskommunen og Thorshavn Kuinmune (vedkommende Sognekom- 
inune) vilde have udgjort Tor del paagældende Aar efler den li! enhiver Tid gæl
dende Skuttelovghntng. ) Tvivlslilfælde afgíir Amlmanden1) med bindende Virk
ning, hvilken Afgift der skui belales.

21. Dec, — Æ ndringer i VEDTÆGT FOR FÆRØERNES SEMINARIUM.
(Indfiijel i Vedlæglen af 1939).

25. Jan. 1915 — Tillæg Nr. 1 til Iteglem. af 25. Juni 192B for JORDBONITERING.
(Indfiijel i 1928).

7. Juli — Bek. Nr. 8 om INDFØRSEL AF VISSE VARER,
I Medfor af Lov Nr. 288 af 2. September 1939, jfr. Kundgiirelse Nr. 33 af

23, Oktober 1910, be.-'temmes herved folgende:
1 Den Færoernes offentlige V areforsjning iftilge Bekendlgbrelse Nr. 10 af 30. 

Marts 19 12, § 1, Slk. 1, tilkommende Eneret lil Indforsel fra Storbrilannien af

*) Nu I und'Slyrt I.
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Hvede, Hvedemel, Hvedekornsmel, Rug, Rugmel, Mel indeholdende Blandinger 
aí Bug og Hvede, Sukker, al Slags, Kafíc, al Slags, The, skal ogsaa omfatte Ind- 
íorsel a í de samme Varer fra andre Lande, herunder det ovrige Kongerige.

Partier af forannævnte Varer, der bevisligt er afskibet inden nærværende Be- 
kendtgorelses Ikrafttræden, kan dog indfóres af andre Imporlorer.

Partier af forannævnte Varer, der er bestilt, men ikke afskibet inden nærvæ
rende Bekendtgørelses Ikrafttræden, er Færoernes offentlige Vareforsyning pligtig 
ai overtage mod Betaling af Eksportørens Fakturapris Fragt og Assurance, Im- 
portorer, der ihar .bestilt saadanne Varer, skal inden den 15. Juli 191-5 til Vare
forsyningen indsende Indberetning om, hvilke Varer der er bestilt, hos hvilke Eks
porterer og paa hvilke Vilkaar.

2 Overtrædelser af de i § 1 indeholdte Bestemmelser straffes efter Loven.

31. Aug. — Best. Nr. 12 om OPlHÆVELSE af forskellige Best. vedr. PROCES
SUELLE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD.

1 Bestemmelserne i §§ 1— 8 i Kundgorelse Nr. l i  af 17. Juni 1910 saml Be
stemmelserne i Kundgorelse Nr. 50 af 17. December 191*2 ophæves.

Endvidere ophæves de i § 12 i Kundgorelse Nr. 13 af 17. Juni 19 JO indeholdte 
Bestemmelser om midlertidigt Tilsyn med Banker og Sparekasser paa Færoerne.

2 Nærværende Bestemmelser træder i Kraft straks.

8, Sept. —  Midi. Best. Nr. 14 om KRONEKURSEN m. v.
(Indfojet i Best. af 18. Dec. 1910).

2-1. Sept. — Midi. Best. Nr.24 om LEJEFORHOLD.
((Indfo jet i Kundg. af 2. Dec, 1940).

24. Sept. Midi, Best. Nr. 25 om Æ ndring i Lov af 4. April 1928 om JAGT 
m. m. (Indfojel i 1928).

21. Sept. Midi, Beat, Nr. 26 om Inddrivelse af personlig SKAT TIL  AMTS
KOMMUNEN.

1 Kendelse om Udpantning for personlig Skat til Amtskommunen afsiges aí 
Fogeden.

2 N aar Restancer af personlig Skat ti! Amtskommunen er autoriseret liS Ud
pantning af Fogeden, sker Forkyndelse ved en af Færoernes Oppeborselskontor í 
det til Offenlliggorelse af retslige Meddelelser autoriserede Blad indrykket Med
delelse om den stedfundne Autorisation og om Datoen for Udpantningens Paa- 
begyndelse, hvilken Dato ikke maa fastsættes lil noget tidligere Tidspunkt end en 
Uge efter Meddelelsens Indrykning i Bladel. Yderligere Forkyndelse for eller Med
delelse om Udpantningen til den enkelte Skyldner er uforniiden.

3 Udpantning for personlig Skal til Amtskommunen foretages af Chefen íor 
Færoernes Oppebon-tkkontor eller en af denne derlil bemyndiget Person.

Med Hensyn lil Indsigelser forholdes som forekrevet i Prgf. 7, 3die Slk. i Lov 
Nr. 85 af 30. Marls 1935.

4 De med disse Udpantninger forbundne Gebyrer, jfr, Kundgorelse Nr. 27 aí
2 Is Septem berlð lS1) lilfalder Amlsfonden, der afholder samtlige Udgifter ved 
Udpantningernes Foretagelse, herunder Vidnegebyrer og Rejseudgifter, forsaavidt 
der ikke opnaas Da.kn.ing hos Rekvisitus. Udgifterne til den for Ghefen for Fær
oernes Oppeborselskontor fornodne Medhjælp lil Udpantningerne afholdes ligeledes 
a í Amlsfonden.

5 Med de af foranstaaende Bestemmelsers folgende Æ ndringer forbliver Reglerne
i Lov Nr. 85 af 30, M arts 1935 i Kraft.

6 Nærværende Bestemmelser Iræder i Krafl den 1. Oktober 1915.

i) Jfr. nu LI. Nr. 10 ut 10. Apr. 1953.
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24. Sept. Midi. Best. Nr. 27 om GEBYRERNE FOR UDPANTNING.
1 Ved Foretagelse af Udpantning erlægges samme Gebyrer og .'amme Vidne- 

godlgorelser som ved Foretagelse af Udlæg, jfr . Sporlelreglemenl for Hellens 
Betjente a£ 30. Marts 1830, Prgf, 16, som ændret ved Lov QÍ 29. December 1857, 
Prgf. 1, Litra d, samt samme Reglement Prgf. 65.1)

2 Nærværende Beslemmelser træder i Kraft den 1. Oklober 1945.
Samtidig ophæves de for Færoerne hidtil gældende Bestemmelser om Gebyrer 

og Vidnegodtgorelser ved Foretagelse af Udpantninger.

15. Miarts 1916 —  Bek. Nr. 2 om FORHANDLING AF TØMMER OG TRÆ .
[ iMedfor af Lov N r. 288 af 2. September 1939, jfr. Kundgórelse Nr. 33 aí 23. 

Oktober 1910, fastsættes'herved folgende:
1 Fra Dags Dalo at regne maa Tommer og Træ af enhver Art kun kcibe: og sæl

ges paa Færoerne eíter nedenSlaaende Begler, der ligeledes gælder Imporlorers og 
Forhandleres Forbrug af egne Beholdninger.

2 Tommer og Træ, der i Henhold til Valutacentralens Bevillinger ved Indíorselen 
fra Storbritannien er bestemt til Skibsbygning eller Skibsreparationer, maa kobes, 
sælges og udleveres til Brug ved Bygning eller Reparation nf Fartojer og Baade 
uden særlig Tilladelse.

»Haardt Træ« (Egetræ, Maihogni, Teaktræ o. I,), som ikke omfaltes af denne 
Paragrafs 1. Stykke, maa kobes, sælges og udleveres uden særlig Tilladelse.

3 All andel Tommer og Træ, herunder hovlede og plojede Brædder, men ikke 
Knydsfiner eller videre foranbejdet Træ, maa kun kiibes, sælges og udleveres efler 
særlig Tilladelse fra Valutacentralen. Til Leveringer i Henhold til tidligere indgaaet 
Aftale udkræves tilsvarende Tilladelse fra Valutacentralen.

4 Ansogmng om Tilladelse lil Kíib, Salg eiler Udlevering i Henhold til § 3 
indgives taf Kciberen eller Sælgeren paa en af Valutacentralen udfærdiget Blanket 
(rod), (ny), Formular b, der indsendes gennem Kommunalbestyrelsen. Blanketlerne 
faas udleveret hos Valutacentralen, Kommunalbestyrelserne og de Firmaer, der for
handler Tommer og Træ.

1 saadanne Tilfælde, ihvor Indforsel a í Træ og Tommer kan finde Sted uden 
Valutabevilling, er vedkommende Imporlor pligtig lil overfor Valutacentralen at 
lade forelage skriftlig Anmeldelse, indeholdende Oplysning om Indftirselens Art og 
Mængde,

5 Alle Im portorer og Forhandlere af Tommer og Træ, der ikke allerede har ind
sendt Beiholdningsopgorelser, skal inden 8 Dage fra Dato lil Valutacentralen indsende 
en OpgoreLe over dereu Beholdninger pr. 2. iMarts 1916 ved Dognets Begyndelse. 
Opgorelsen skal oplyse Beholdningens samlede Antal Kubikfod íor henholdsvis Skibs* 
og Bygningstommer af enhver Art.

Inden den 15. í h\ er Maaned, forslc Gang inden den 15. April 1916, skal enhver 
Fonhandler til Valutacentralen índtende en Fortegnelse over Indíorselen, Kobet, 
Salget og Udleveringen Í den forlobne Kulendermaaned, indeholdende 1) Begyndel- 
sesbeJioldningen, 2) Indíorselen, 3) Kobel, 1) Salget og Udleveringen, 'henholds
vis Forbrugel, bilagt Valutacenlralens Tilladelse for hvert Salji eller lliver Udleve
ring eller Henvisning til Tilladelsens Litra og Nummer, og 5) Slulbeholdningen, 
nll for Jn e r Varekategori ío r sig.

6 Overlrædelse af næ n ærende Bestemmelser -straffes eíter Reglerne i Lov af 2. 
September 1939.

9. Maj — Broyt. í saml. fyri VINNULANSCRUNN1N av 18. Nov. 1911.
I samtyklum fyri Vinnulánsgrunnin ganga út orðini í grcin 5 ^Renten er 1 t'b p. a. 

og i staðin verður sett: Slyrið kann ásela lillánsrentuna upp í 1 r/r yvir renUistigiS 
ívri lænlan pening.

l )  Jfr. nu Lov Nr. 10 a í 10. Apr, 1953.
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6. Juni Lov Nr. 301 om STATENS TJENESTEMÆND.
(Som ændret ved Normeringslovene for 1919 50, 1952 53 og 1953 51).
429 1. Lonningslilasse: a) Lonning 12000 Kr. aarlig, stigende efler 5 A ar ti) 13200 

Kr. Herlil henfores: Rigsombudsmanden. Der tillægges Rigsombudsmanden et Re
præsentationstillæg, hvis Stiirrelse faslsætles paa Finansloven.

b) Lonning 9600 K r. aarlig, stigende med 600 Kr. hvert 3. Aar indtil 10.800 
Kr. Herlil ihenfores: Landslægen, Der tillægges Landslægen et Beatíllingstillæg paa 
'1800 Kr. aarlig.

430 I 2. Lcinningsklasse er Lonnen 8100 Kr. aarlig, stigende efter 3 Aar med 
600 Kr. indtil 9.600 Kr. Herlil benfores: Dommeren. Politimesteren. Der tillægges 
Politimesleren el Qesíillingslillæg paa 1200 Kr. aarlig.

431 I 3, Lonningsklasse er Lonnen 6.900 Kr. aarlig, stigende efler 5 A ar lil 7500 
Kr. Hertil henfores: Gheíen ío r  Oppehorselskonloret.1)

432 I. Lonningsklasse: a) Lonning 5010 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 
360 Kr. indtil 5760 Kr. Herlil lienfores: Fuldmægtigen ved Oppeborselskonloret.-)

b) Lonning lííOO Kr. aarlig. Hertil henfores: Overvrageren.’1)
433 5. Lonningcklaste: a) Lonning 1.140 Kr., sligende hvert 3. Aar med 180 

Kr. indlil 5100 K r. Hertil henfores: Sysselmændene for Norderoernes og Østero 
Sysler,

b) Lonning 3600 K r„ stigende Inert 3. A ar med 360 Kr. indtil 1320 Kr. Herlil 
henfores: Sysselmændene for Strómo, Vaaiió, Sudero nordre og Sudero sondre 
Sysler. Saalænge den hidtidige Syíselmand for Suderó Syssel beklæder Slillingen 
som Sysselmand íor Sudero nordre Syssel, lonne- denne Stilling dog som bestemt 
under Pkt. a.

c) Lonning 3300 Kr„ stigende hvert 3. Aar med 30Í) Kr. indtil 3900 Kr. Hertil 
henftires: Sysselmanden for Sandó Syssel* Der tillægges Sysselmamdene hver et 
Bestillingslillæg pua 600 Kr,

434 I 6, Lonningsklasse er Lonnen 2370 Kr, aarlig, stigende hvert 3. Aur med 
300 Kr. til 2970 Kr. og derpaa efter 3 Aar med 330 Kr. indtil 3300 Kr, Hertil hen- 
fiires: Politibetjente i Thorshavn (1),

435 Landbrug konsulenten og D yrlæ gen--------(Nu Landsstyrets Tjenestemænd).
436 Gebyrer efler Lov om Navneforandring af 22. April 1904 § 1 og Gehyrer 

for de i Juiiítsm ínisleriets Skrivelse af 27. Jan, 1P60 Nr. 2 og 3 omhandlede For
retninger tilfalder Politimesteren personlig.

Alle andre Gebyrer, der i Heríhold til Lovgivningen erlægges til Politimesteren, 
Sysselmændene og Sognefogden i Vaag, tilfalder Statskassen, For Oppeborselen af 
disse Gebyrer aflægger Politimesteren Hegnskub i Overensstemmelse med de gæl
dende Hegler om Heguokab for Sporlelafgifier. For Sysselmændenes Vedkommende 
fastsa'ltes de nærmere Hegler vedriirende Regnskabsaflæggelsen uf Justitsministe
ren.

Del har sit Forblivende ved de Í Lov om Sysselmændene paa Færoerne af 2. 
Juni 1917 og Lov om Lonning for -Landfogden pau Færoerne af 31, Marts s. A. 
faslsulle Bestemmelser, hvorefter:

de Landfogden (nu Politimesteren i , Sy^elm ændene og Sognefogden i Vaag 
ved Lov om forskellige Skatter og Afgifter paa Færoerne af 30. Marts 1892. 
§ 13, 2, Stik., jfr. Lov for Fær-berne om Forandring i forskellige Skaller o" 
Afgifler a f 7. Marls 1912, § 1, samt Lov om Hvalfangst ved Færoerne 
af 2. Maj 1902, § 6, 2. Slk., sidsle Punktum, jfr. Lov om Æ ndring i denne 
Lov af 25. Tebruar 1916, tíllagte Belíib af 'I- %  af de i nævnte Love faslsalte 
Afgifler borlfalder lil Fordel for de paagældende offentlige Kasser 
den Sysselmændene \ed Lov for Færoerne om Aflosning af Tiende og For-

0  Jfr, LI. Nr, 16 a í 2ft. Marts 1949 og LI. Nr. 29 nf 1. M arls 19S0.
-í Jfr. LI. Nr, 16 a í 28 Murts 1949 og Nr. 16 af 13 Marls 1951.
") Jfr. LI. Nr. 16 nf 28. Muris 1949.
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andring i forskellige Skaller og Afgifler uí 1 April 1908 § 5 tillagle Erslat
ning af Statskassen for Tiende borlfalder, og
Renten af den ved kg!. Resolutioner aí 7. Januar og 18. November 1829 op
rettede Lonnin-gsfond for Sysselmændene indgaar i Stalikassen,

Med Hensyn li! de of Politimesteren, Sysselmændene op Sopnefopeden i Vaag 
i Embeds Medfor oppébaarne Indtægter. som hverken omfattes af de i denne 
Paragraf grvne Regler eller af Be: lemmeherne i Lov om Lonninger for Retsheljent- 
og M agislralsembeder af 1. Juli 1870, bestemmer JusliliminUieren, om Indlæs
ten skal tilfalde Oppeborselsbeljenlen peraotílig eller en offentlig Kasse. Sporgsmaa- 
let herom kan ikke indbringes ío r  Domstolene,

Reelen i § 6, Slk. 5. gælder ikke for de i § 435 nævnle Tjene^temænd. For Politi
betjente i Thorshavn kan Tjenesletid som Tjenc^lemænd i kommunal Politi træde 
i Stedel for Aspiranlljencstc.

13. Juni — Best, Nr. 10 om FOLKEAFSTEMNING ARG. FÆRØERNES FREM
TIDIGE STATSRETSLIGE STILLINC.

1 Inden 15. September 1946 afholdes Folkeafstemning jma Færoerne angaaende 
Øernes fremtidige statsretslige Stilling. Dagen for Afstemningen fastsættes af Lag 
tingets Landsnævn.

De Sporgsmaal, der forelægges Vælgerne, bliver ved Landsnævnela Foranslallning 
al offentliggiire mindst 8 Uger for den fastsatte Afslemningsdag.

2 Rel til al dellagc i Afstemningen thar enhver, der paa den Dag Afstemningen 
finder Sled, har fyldt sil 21de Aar og iovrigt opfylder Betingelserne for Valgrel 
lil Lagtingel, jfr. Laglingslovens § 2, saaledes som den er affattet ved § 6 i Lov 
Nr, 88 af 15. Marts 1939, dog at Personer, der er fodt udenfor Færoerne og ikke 
har haft fast Bopæl paa Øerne fra Tiden fór 9. April 19-10 er undlagne. uanset 
at de ibvrigl opfylder Valgbelingelserne.

3 Ingen kan udihe Slemmerel uden al være optagen paa nedennævnte Valglister.
Ved Afstemningen finder iih rig l A n \endelse Reglerne i Lov ISr, 121 af 28.

M arts 1923 om Færoernes Lagting som ændret renere med folgende Æ ndringer:
L  Den i Laglingslovens § 11, Slk. 1, foreskrevne endelige Opgorelse i Iner 

Valgkreds foretages af Valgnævnel senest pau Ugedagen efler Afslemningen.
2. KommunalbeslijrcWerne udfærdiger i Tiden fra 1. Juni lil 15. Juni 1916 

nye Valglister, der fremlægges lil Eflersyn i Tiden fra 17. Juni til 27. Juni 1946, 
begge Dage indbefattet. Klaprer om Listerne kal fremsætles senest 1. Juli 1916. 
Fremkomne Klager skal paakendes af Kommunalbestyrelserne inden 6. Juli 1916.

Afskrift af de fornyede Valglisler udsendes til Valgnævnene inden 15, Juli 19tó.
3. Sofolk saml Personer, der Jiar midlerlídigl A rbejde udenfor Færoerne, har 

Adgang Lil at deltage i Afstemningen efter Reglerne i Folketingsvalg!o\ens §§ I I 51. 
Dog skal Afslemningen foregaa skriftlig ved Afgivelse af de i næ n ærende Bestem
melsers § 1- omhandlede trykte Stemmesedler, saaledes cl Stemmeafgivningen sker 
derved, at den, der slemmer for et Punkl. sætter Kryds ved dette.

L Foruden de i Punkt 3 nævnle Personer kan nedennævnte Personer a fghe  
Stemme paa tilsi arende Maade, forsaavidl de paagældende paa Afslemningsdagen 
er forhindret i at gi*.e Mode paa Afstemningsstedet.

a. Patienler paa Sygcihu=e og Sanatorier, saaledes aí en ved Sygehuset eller 
Sanatoriet ansal Læge eller en Tjenestemand bekræfter Stemmeafgivningen.

ib. Andre syge Per?cner, saaledes aí en Læge, en Stalsljenestemand eiler en 
af Sysselmanden dertil udpeget troværdig Person bekræfter Stemmeafgivningen og 
Grunden til. at den paagældende er foHhindrel i at gi\e Mode paa Afslemnings- 
stedel,

c. Personer, der paa Færoerne har A rbejde eller deltager i Undervisning pau 
en Plads udenfor den Kommune, hvor de er optagel paa Valglisten, forsaa\idl 
Arbejdet elier Undervisningen er paabegyndl eftter 1. Juli 1946. d. v. s. efler Ud
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lobel aí den overfor angivne Frist, inden hvilken den paagældende ved Klage kunde 
begære sig oplaget paa Valglislen i sin midlertidige Opholdskommune.

4 Afstemningen foregaar skriftlig ved Afgivelse af derlil trykte Stemmesedler, 
Paa hver Stemmeseddel skal folgende Sporgsmaal tydeligt være trykt, adskilte ved 
en trykt vandret Streg:

1. Ønsker De den danske Regerings Forslag sal i K raíl?
II. Ønsker De Færoerne losrevet fra Danmark?

Stemmeafgivningen sker derved, at den, d e r  slemmer for eL Punkt, sætter Kryds 
ved delte. Stemmesedlen er ugiyldig, naar del ikke med Sikkerhed kan afgores, 
iivilkel Punkt Vælgeren har villet give sin Stemme, eller naar der er paafort Stem* 
mesedien andet end et Kryds,

12. Juli Lov Nr. 118 om FOLKEKIRKENS LØNfíINGSVÆSEN udenfor 
Kribcnha^n og Frederiksberg.

8 Præsterne paa Færoerne oppebærer ud over den normerede Lonning i Op- 
holdstillæg 1000 Kr. aarlig.

1 Udrustningshjælp ydes der 100 Kr. ved den forste Oprejse til Færoerne.
Der tilstaas Præsierne fri Rejse for dem selv og deres Husstand til og fra Fær

oerne og Flyltegodtgorelse i Tilfælde af Ansættelse, Afskedigelse og Forflyttelse. 
Endvidere kan der tilstaas Præsierne med Familie fri Rejse til og fra Færoerne 
en Gang livcrL 5. Aar efter Kirkeministerens nærmere Bestemmelse.

44 Til Dækning af Udgifterne i Henhold til denne Lov udreder Statskassen:
2) Udrustningshjælp og Opholdstillæg samt Flytte- og Rejsegodlgorelse til P ræ 

sterne paa Færoerne.
81 Ved Gennemforelsen af denne Lov paa Færoerne bemyndiges Regeringen til 

ved kgl. Anordning at foretage saadanne Æ ndringer i Loven, som efler de særlige 
Forhold dersteds maa anses for paakrævede.

15. Aug. Bek. Nr. 17 om OPHÆVELSE AF MIDL. BEST. OM MEDICIN
TAKSTER.

I Medfor af § 7 i Lov om Apolekemusenet paa Færoerne af 29. April 1913 
fastsættes herved folgende:

1 Bestemmelserne i Amtets Kundgorclser Nr. 37 af 9. November 19-10 og Nr. 10 
af 22. August 1941 om Medicinlakster ophæves fra 1. September 1916 at regne.

2 Fra samme Dato nt regne sættes de for del ovrige Kongerige gældende alminde
lige danske Medicintakster í Krafl paa Færoerne, dog saaledes, at Gebyret for Eks
pedition af Lægemidler med Undtagelse af medicinske Specialiteter indtil videre 
fastsættes til 60 Øre.

5. Februar 19-17 U. M. Skr, om REJSETILSKUD tii Færingers HØJSKOLE
OPHOLD.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling, senest Amtets Skrivelse af 5. April
f. A. angaaende Fottfiojelse af det Færinger efler de almindelige Regler ydede 
Statstilskud lil Ophold paa anerkendte Foikehijjskoler i det ovrige Kongerige, skal 
man efter stedfunden Brevveksling med Statsministeriet, Finansministeriet og Folke
tingets Finansudvalg herved meddele Amtet, at man kan tiltræde, at Tilskuddet lil 
Færingernes Hojpkoleophold. der ydes af Finanslov konto § 21 V. E. b., under 
Hensyn til de uforholdsmæssigt store Rejseudgifter, der er forbundet med Rej
sen fra Færoerne lil Danmark, forhojes med 300 Kr. for hver enkelt Elev ud over 
det ham iovrigt tildelte Undersloltelsesbelðb.

13. Febr. HUSLEJEGODTCØRELSE lil LÆRERE VED MELLEMSKOLEN
i Tórshavn. (Lagtingsbesl.).
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1. TingiS samlykkir, ut tað fyribils frá 1, januar 19-17 verður veilt lærarunum 
við »Thorshavns Mellem- og Realskole« sum samsyning fyri húsaleiguviðurgjald 
ntunin millum húsaviðurgjaldið og slaðarviðbótina.

2. Hesin munur er fyri tíðina fyri giflar læ rarar 252 kr. og fyri ógiílar 72 kr, 
årlíga.

21', Febr. —  BEK. NR. 50 ANG. OPRETTELSE AV  NYT PRÆSTEGÆLD PAA 
ØSTERØ.

Eiler Kírkeministeriels Indstilling er del ved kgl. Resolulion af 21. Februar 1917 
bifaldet, at der paa Østero blandt Færoerne oprettes et nyt Præstegæld omfattende 
Bygderne Ejde og Nordskaale, der udskilles fra Næs Prasstegæld, saml Bygderne 
Funding og Gjov, der udskilles fra Fuglefjord Præstegæld, fra den Dag al regne, 
da Embedet a m  Sognepræst for del nyopretlede Præstegæld.besættes.

I I .  Marts —  Ml DL. BEST. NR. 2 OM Æ N D lí. I LOV FOR FÆRØERNE NR. 76 
AF 12. MARTS 1924 OM DEN KOMMUNALE BESKATNING. (Indfojet i 1923).

17. Marts — Ml'DL. BEST. NB. 3 OM TVUNGEN HVILETID I FÆRØSKE 
FISKESKIBE.

1 Mandskabet ombord paa færoske Fiskeskibe har Ret lil 6 Timers uafbrudt 
HvíleLid i Dógnet, for saa vidl Omstændighederne ikke umuliggor det.

2 Skipperen har Ansvaret 'for, at denne Lovbestemmelse bliver overholdl,
3 Overtrædelse af disse Beslemmelser straffes med Bode eller Hæfte. Boderne 

tilfalder Amtsfattigkassen,

17. Marts —  Æ NDR. NR. 5 1 K l  NDG. AF 30. DEC, 19-11 OM TILSKUD TIL 
HUSDYRBRí. GETS FREMME. í Indfojet i 1911).

18. Marts —  STADFÆSTELSE AF FUNDATS FOR HVILEHJEMMET NAINAS 
BYGGE- OG INVFjNTAIÍIEFOND.

Legatets Kapital udgor 20.000 Kr., ihvoraf Renlerne anvendes til Anskaffelse 
af storre og mere kostbart Inventarium lil Brug for Hvilehjemmet, Legatet bestyres 
af Sorenskriveren paa Færoerne, Formanden for Hvildijemmets Bestyrelse samt 
Hviltíhjemmets Bestiyrerinde. Dets Regnskab revideres a í en af Indenrigsministeriet 
udnævnt Revisor og decideres af Indenrigsministeriet.

31. Marls —  BEK. NR. 9 OM VALGDISTRIKTER. (Indfojet i Bek. af 1. Okt. 
1930).

15. Apr. —  MIDL. BEST. NR. 1 1 OM HUNDE.
1 1 Thorshavn Kommune er det forbudt at lade Hunde færdes paa Gader, Veje, 

Stier eller Pladser m. v„ der er aabne for almindelig Færdsel, uden at de en
ten fore^ i Baand eller er i Folge med en Person, som har fuldt Herredomme over 
dem. En Hund anses ikke for at være under Ledsagelse, fordi den er under Tilsyn 
fra Besidderens Bolig eller Forretningslokale. Fores Hunde i Baand, skal dette 
være saa kort, at Hunden holdes læt ind til Ledsageren. Saafreml Hunde paa de 
nævnte Steder færdes lose uden at være i Folge med en Person, som har fuldt

*) Nu Landsstyret.
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Herredomme over ílem, lader Politiel dem oplage og fremlyse; hvis Besidderen ikke 
inden 3 Dogn indloser dem ved al belale de Udgifter, som OptageUen og Frem
lysningen (har foranlediget, lader Poliliet dem dræbe. Skonner Politiet, at Omkost
ningerne ved Fremlysningen vil overstige den optagne Hunds Værdi, kan Hunden 
uden Fremlysning dræbes.

Codkendle Faarchunde cr imdtagel fra Reglerne i forsle Slydtke.
2 I Kommuner uden for Thorshavn kan Forslanderskabet med Lagtingets Sam

tykke1) lade Beslemmelserne i § 1, Forsle Slykke, træde i Kraft, dog saaledes at 
de for "odkendle Faarehunde fastsatte Regler ikke beróres af de nye Regler.

3 Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Biider, der lilfalder Kommune
kassen.

4 Di^ge Be".lcmniel'er lræder i Krafl slraks. Kundgorelse Nr, IS af 11. December 
19-14 ophæves. #

15. Apr. MIDL. BEST. NR. 15 OM Æ NDR. I AM. M t. 19 AF 11. FEBU. 
1920 OM J0 R DEMO DERVÆSENET, JFR, AN. I. MARTS 19,19. (Indfojel i 1920).

28. APRIL REGLEMENT NR. 19 FOR ORDENS OVERHOLDELSE I CØTE 
HAVN.
Havnens Om m ode.

Til Havnens Siiomraade henregnes Farvandet inden for en Linje mellem Logdalsá 
paa Sydsiden og Tvijrgjáir paa Golu Bugtens ISordsidr,

Grænsen er paa begge Sider af Buglen markeret ved en hvid Varde.
Havnen dannes af en naturlig Bugt, i hvilken der i Nordrcpote er hygget Kajanlæg; 

desuden findes der en Del mindre Landingssleder i Havnen.
For del under Havnen horende Omraade 'har Ministeriel under D, D. i Hen

hold lil Lov af SO. Januar 1875 om Udfærdigelse uf reglementariske Bestemmelser 
for Benyttelsen af Havne m. m. stadfæstet folgende Reglement:
Regler jo r  Sejlads.

For Sejladsen inden íor Havnens Omraade gælder de i den af M inisteriet for 
Handel Industri og Sofart under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendlgiirelse an
gaaende »Særlige Regler for Sejlads i indre danske Farvande« anforte Bestemmel
ser.
O rdensbesltm måber.

For Oxcrtioldelsc uf Orden gælder del i Ministeriet for ofíentliKe Arbejders Cir
kulære af 19. Nov. 1931 omhandlede ved Cirkulære af 29. September 1938 ændrede 
»Standardreglement for Overholdelse af Orden m. v, i (ved) danske Havne (Broer)« 
med folgende Undtagelser eller Tilfojclser:

Til § 9 fojes som 3. Slk.:
»Farlojer og Baade, som ligger forlojet paa anvist Sted, skal i Tilfælde af indlræf- 

fende Grindefangst være forpligtet til at skifte Plads efter Havneopsynets An
visning.«

Til § 11. Slk. 6, fojes:
»Det er dog lilladl Passagerskibe al benytle Sirene eller Dampflojtcs til ved en 

lang henholdsvis en. lo eller tre korte Toner at avertere, at Afgang vil finde Sted 
om 1 Time, V2 Time eller er umiddelbart foreslaaende.*

Til § 13 fojes som 2, Stk,:
»Fiskevoskning og Fiskerensning paa Havnens Kajer, Broer eller ovrige Arealer 

maa kun finde Sled efter -ærlig TilladeLe fra Havneopsynet, og saavet Fisken som 
Affaldet skal slraks efter Arbejdets Tilendebringelse fjernes, oc Pladsen omhygge
ligt spules.«

§ 55 affalles saaledes:
»Intet Fartðj maa forlade Havnen, forinden Berifíligel.-e af de anordnede Havne

!) Nu Landsstyret, Ite|;lcrn« i S 1 er «al i Kraft íor Frndebo Kommune ved Lagtingsbesl.
27. Mnrts 1917 og for Vang Kommune 8. Dec. 1947.
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penge af Skib og Ladning samt af Pladsleje og ovrige Afgifter har fundet Sted,
Overtrædelse heraf ^aa\el som uriglig Angivelse aí Skib eller Ladning til Skade 

for Havnekassen straffe? med Bnde efler § 56, hvoTilios de lukstmaíssige Afgifter 
■bliver al erlægge.:

Detle Reglement træder i Kraft den I. Januar 1947.

19. M aj KCL, RES. OM OPRETTELSE AF ET KAPELANEMIAEiDE FOR 
SUDERØ IN;ORDRE PRÆ STEGÆ LD.

Ved kgl. Resolution of 19. Maj er der oprellet el Embede som Kaldskupelan íor 
Sudero nordre Præstegæld blandt Færoerne under Kóbenhavns Stift fra den Dag at 
regne, da Embedet besættes, og med Forpligtelse for den Mand, der kaldes ,til at 
tage Bopæl paa Suderb, ln o r Ministeriel nærmere maatte bestemme, og til al deltage
i Betjeningen uf Suderb sondre Præstegæld blandt Færoerne efler et af Biskoppen 
over Kobenhavns Slift godkendt Regulativ.

31. Maj Regi em. Nr. 20 for ORDENS OVERHOLDELSE I HALDERSVIG 
HAVN.

Til Hm nens Soomraade henregnes Farvandet indenfor en Linie, der gaar fra et 
ved en hvid Varde markeret Punkt Syd for Vikanes sydeíter mod Tórgará, og en 
Linie fra Skorðarpi! mod »Rætt« paa Østerb. Ved Skorðagil opsæt les en hvid 
Vurdc.

Havnen dannes af en nalurlig Bugt \ed  Haldórsvík, hvor der er bygget et K aj
anlæg.

For det under H a\nen horende Omraade 3iar Amtet under Dags Dato paa Mini
steriet íor offentlige Arbejders Vegne i Henhold ti! Lov af 30, Januar 1875 om Ud
færdigelse af reglementariske Bestemmelser for Benyttelsen af 'Havne m. m. stadfæstet 
folgende Reglement:

Regler for Sejlads.
For Sejladsen indenfor Havnens Omraade gælder de i den aí Minisleriel for 

Handel, Industri og Soíarl under 29, Juli 1927 udfærdigede Bekendtgørelse an
gaaende »Sa*rlige Regler for Sejlads i indre danske Farvande« anfðrte Bestem
melser.

Ordensbestemmelser.
For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for offentlige Arbejders Cirku

lære af 19. November 1931 omhandlede, ved Cirkulære af 29. Seplember 1938 æn
drede »Standardreglement for 0\erholde!«c af Orden m. v. i (ved) danske Huwie 
(B roer) < med folgende Undlugelser eller Tilfbjelser:

Til § 9 fojes som 3. Slk.:
»Fartojer og Baade. =om ligger fortbjet paa anvisí Sled, ska! i Tilfælde af ind

træffende Crindefangst være forpligtet lil at skifte Plads efter HavneopsyneLs An
visning.«

Til § 11, St'k, 6, fojes:
»Deí er dog tilladt Passagerskibe at benytte Sirene eller Dampílojte. lil ved en 

lang og henholdsvis en. lo eller Ire korle Toner al avertere, at Afgang vil finde 
Sted om 1 Time, i n Time eller cr umiddelbart forestaaende.«

Til § 13 fojes som nyt 2. Stk.:
»Fiskevaskning og Fiskerensning paa Havnens Kajer, Broer eller ovrige Arealer 

maa kun finde Sted eíler særlig Tilladelse fra Havneopsynel, og saavel Finken som 
Affaldet skal straks efter Arbejdeis Tilendebringelse fjernes, og Pladsen omhygge
ligt spules.«

§ 55 affattes saaledes:
»Intel Fartoj maa forlade Havnen, forinden Berigtigelse af de anordnede Havne

penge uf Skib og Ladning »amt af Pladsleje og ovrige Afgifter har fundet Sted,
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Overtrædelse heraf saavel som uriglig Angivelse af Skih eller Ladning lil Skade 
for Havnekassen straffes med Bode efter § 56, hvorhos de takstmæssige Afgifter 
bliver at erlægge.«

Delte Reglement træder i Kruft den 1. Maj 1917.

V. Juni Politihek. om ØVEiLSESKØRSEL.
1 Medfor af § 17 i Lov a í 19, Marts 1930 om M olorkoretojer be»lcrnnies her

ved, al ØvcUoskórscl fo r Personer, der uddanner sig til Chauffíirer, kun maa finde 
Sted m ed  saadanne M otorvogne, som er udstyret med et ekstra Sæt Pedaler til Fod
bremse og Kobling, der af Korelærcrcn kan betjenes uafhængigt af Eleven.

De paagældende Molorvogne skat desuden saavel foran som bagpaa under Øvel- 
eeskorsel være forsynet med cl emaillerel Jernskilt med Paaskrifl »Skolevogn«. 
Skiltene vil knnne bestilles paa Polilikonlorel i Thorshavn eller hos Sysselmæn- 
dene.

Overtrædelse af foranslaaende vil fra den 15. Juli <1. A. medíore Strafansvar í 
Medfor af Molorlovcns § 30.

7. Juli 1917 Reglem. Nr. 23 om PASSAGERAFGIFT ved Landingsbroeii VED 
ØRE. {Herefter belales en Afgift af 25 Øre for hver Passager med Utitebaadene 
til eller fra Øre. Afgiften opkræves sammen med Billetprisen).

25. Juli Midi. Best. Nr. 25 vedr. FISKEHI PAA SØTEHRITORIET ved 
Færíierne,

2 Forsaavidt angaar Fangel af Hummer med .Rundslæbcvaad, kan Lagtingets 
Landsnævn meddele Samtykke lil Fangst for nærmere faslsal Tidsrum og paa nær
mere angivne B etingelser, især angaaende Redskabernes Form, uan^ei Forbudet 
mod den Slags Fangst i Lov Nr. 90 uf 1. April 1925 § 1.

25. Juli Midi. Best. Nr. 26 om RADIOUDSTY.R I FÆRØSKE SK1HE.
1 Alle fa;ro?ke Fiskerski be og Fragtskibe over HO Br. Heg. Tons, der er ind

registreret jma Færoerne, cr pligtige al have tidssvarende Radiosender og -mod
lager om Hord.

2 Alle íærciske Skibe over 20 Br. Heg. Tons. der sejler i Passagerfarl, er plig
tige at have tidssvarende Radiosender og modlager om Rord.

3 Disse Beslcmmel-er træder i Krafl den 1. Januar 19'IB. Om særlige Forhold 
gor del nodvendígl. kan Dispensation blive givel af Landsnævnct.

4 Overtrædelse af disse Beslemmelicr straffes med HæTle eller Boder, der lilfal- 
der Amtsfatligkassen.

5<) Landsstyrel bemyndiges tii al træffe nodvendige Foransíallninger ti), at det 
bliver muligt paa Færoerne at erhverve sig den nodvendige Uddannelse tt) Brug 
af Radioteleíon. og fastsætte, al fra en nærmere angiven Dato skal der i færoske 
Skibe være paumbnslret en Mand, der kan bevise al have den nodvendige Kendskab 
til Brug uf Radiotelefon.

6. Aug. Æ ndr. i Vedtægl for Færoernes SEMINARIUM. (Indfojet i Ved
tægten af 1939).

2. Scpl. Midi. Best. Nr. 30 om UDFØKSELSAFGI FT.
1 Af hvert kg Sallfiík og Klipfisk, som udfores fra Færoerne, svares UdíorscU- 

afgíft til Amtsfonden. 1 Øre.

1) Som vedlu^el >etl LI. Nr. 70 ní 21. Duc. 1919.
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Betalingspligten omfaller ogsaa Fisk, som Skibe, registrerede her i Landet, fan
ger, selv om Hen er fpngel udenfor Soterriloriet og ikke ilandbragt eller tilvirket 
paa Land. saml Tisk fongel af Farliij, som ikke er indrcgislrerel her i Landel, 
men lilvirket her eller transponeret fra Skib lil Skib inden for Solerritoriet, selv om 
den er Fangel udenfor,

2 JVfgiften forfalder lil Betaling, naar Fisken indladen i Eksporlsfctb eller udskibes 
fra færosk Skih i udenlandsk Havn.

3 Forfaldne Afgiftsbeløb kan inddrives ved Udpantning,
4 Nærmere Bestemmelser om Afgifternes Opkrævning »g kontrolbestemmelser 

fuslsælles ved Bekendtgorelse, der udsledes efter Indstilling fra Landsnævnel.*)
5 Overtrædelse af Bestemmelserne i nærværende Lov og de i Medfor af Loven 

faslsalle Hegler eller Forsíig herpaa straffes med Bcider, der Lilfalder Aml-fonden.

2. Sept. —  Lagtmgshesl. vedr. HANSENSKE LEGAT.
Bræv frá Oct KongeHge Danske LandhuAoldningsselskah av 17. juli 1917.
... iienler Kr. 420 aarlig —  efler en S-aari« Periodes Ucllíib fra 1 ( 1916 lil :n ;l 

1951 lilfalder Færfi Aml. — Finmat'keu ... lidt mesl under Kri«en ... fore-íporge 
dispenseres saaledes al Finmarken iraudle ind nu og Færíi forst naar den nuværende 
5-uarigc Periode er udfoliei i 1951. For næsle Periodes Vedkommende 1966— 71 vil 
man vende tilbage lil den traditionelle Rækkefolge.

5. Sept. — VISTARHALDSÚTRE!ÐSLUK TIXGMANNA.
Tiiigmonnuin og limiiin av millimiltngant'vndum av bygd \e rð u r al gjalda vislar 

haldssamsyning við kr. 8 fyri hvonn dagin, leir eru burlur frá heimi simim lil lin" 
ella millumlingaslarv.

12. Sej.l. Rcglugerð fyri MKNTUiN ARGHUiSN FØROYA LØGT IN GS.
(Viiíí hroyting frá 8. febr. 1950).
1. Foroya líigting samlivkli við 6. mei 19'IG tBO ára foðingardegi Jóannesar 

Palurssonar) sum slovningardegi al sela á slovn »Men Lu n arg ru nn Foroya Lnglings«.
2. Slovnsfæ grunnsins eru 200.000 kr., sum liiglingið játlaði úr lilluksgrunni 

tingsins, umframi 10.000 kr. íirliga frá tingimmi, lil penitigurin er komin upp í
300,000 kr.. eins og aiinar peningur, sum kann verða lalin lil grumiin lil ókjan 
av slovnsfænum.

8. Endamál grunnsins er al slyðja slar\ fyri foroyskum niúli, bókmentuin, list, 
visind og oðrum menlunarmálum.

I. Av slowisfienum verða 30,000 kr. al kunna nylasi lil rakstrarpening til íil- 
gávu a \ bókavcrkum. Annars má stovnsfæið ikki skerjasl. Slyrið eigur al fáa slovna- 
freið renlað á iryggan háll í samráð við landsstyrið.

5. Grunnurin \e rðu r styrdur av 3-mannunevnd (við irimum lillaksmonnum) 
valdari av Foroya Lnglingi upp á 8 ár soleiðis. al ein fer frá arliga. Styrið kann 
lil grunnsins cudnmal ráða yvir leimum inntokuin, sum grunnurin fær frá log- 
(inginum ella á annan hátl.

6. Roknskaparár grunnsins er álmanakkaárið. Boknskapiiritt xerður al zran- 
skoða av loglingsrev isor og at leggja fyri loglingið at góðkenna.

18. Sept, Midi. Best. Nr. 81 om  Æ ndr. i L dv af 1-1. Marts 1931 om HESTE
AVLENS FREMME, ( I n d fo je i  i Loven a f  1931).

16, Dec. Bek. NTr. 37 om Opkrævning af UDFØRSBLSAFGIFT for Sall- og 
Klipfisk.

1 Den i § 1 i Kundgorelse 'No. 30 af 2. September 1917 nævnte Udforselsafgift

I )  j í r .  Huk. Nr. 37 af 16. Jlcr. 1947.
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til Amlsfonden, 1 Øre af hverl kg Sallfisk og Klipfisk opkræves af Færoernes 
Oppeborselskontor og forfalder til Betaling, naar Fisken indlades í Eksporlskib el
ler udskibes fra færosk Skib i udenlandsk Havn.

2 Eksportorerne har Pligt Li! senest den 15. i hver Maaned lil Færoernes Oppebor- 
selskontor al give Indberetning om hvilket Kvantum Saltfisk og Klipfisk, der er 
afskibet ío r deres Hegning i den foregaaende Maaned, forste Gang dog inden 15. 
Januar 1948 for Tidsrummet 2. September 1947 til 31. December 1917.

3 Sammenslutninger af Fiskeexporlorer, der er eller maalle blive oprettede, er 
indenfor den i § 2 nævnte Frist pligtige lil til Færoernes Oppeborselskontor at ind
sende en specificeret Opgorelse over hvilke Kvanta Saltfisk og Klipfisk, der inden
for Sammenslutningen er eksporteret saml al tilsvare Afgiften for dennes Med
lemmer.

4 Foríaldne Afgifler kan, naar de ikke er indbetalt senest 1 1 Dage efter mod
tagen Opkrævning fra Færoernes Oppeborselskontor, inddrives ved Udpantning.

5 Vragerkontrollorerne samt i deres Forfald Vragerne er pliglg til samtidig med 
Udstedelse af Vragerallest, at indsende Kopi a í denne Lil Færoernes Oppeborsels
kontor.

6 Overtrædelse af Bestemmelserne i nærværende Bekendtgorelse eller Forsog her- 
paa slraffes med Boder, der tilfalder Amlsfonden.

22. Dec. —  Lov Nr. 538 om Æ ndring i Lov om FOLKETINGSVALG pau Fær- 
ííerne. (Indfojet i Loven af 1916).

23. Dec. Midi. Besl. Nr. 39 om Æ ndr. i Lov for Færoerne 'Nr. 7rt af 19, Marts 
1930 om MOTORKØRETØJ Eli m. OndfojeL i 1930).

27. Dec. Æ ndr. Nr. 10 i Lo\ af 12 Marls 1923 om den KOMMUNALE BE
SKATNING. (Indfojet i 1923).

29. Dec. Æ ndr. fvr. ! l i Lov for Færoerne Nr. 76 af 12. Marls 192 í om den 
KOMMUNALE BESKATNING. (Indfojet i 1923).

30. Dec. Bek. i\r , 15 om Æ ndr. i VALGDISTRIKTEliNE.
(Indfojet i Bek. 1. Okl. 1930).

5. Jan. 1918 Færii AmLs Skr. om KOMMUNELÆGERS FLYTTEUDGIFTER.
I en til Lagtingskonloret indsendt, hertil fremsendt Skrivelse of 5. December 1917 

har De udbedt Dem Oplysning om, hvorvidt der kan ydes Dem Godtgorelse for de 
af Dem afholdte Udgifter ved Flytning fra Sand Lil Vaag for at overtage Slillingen 
som Kommunelæge i Vaag.

Forunlediget heraf skal man meddele, at der i Medfor af Laglingsbeslulnin^ af
27. September 1928 vedrorende Kommunelægernes Rejsegodtgorelse kun kan yde= 
Flyllegodlgorelse lil de til færoske Kommunelægepladser antagne Læger, der flyt- 
ler hertil fra del chrige Kongerige, og at der saaledes ikke er Hjemmel lil at }de 
Dem Godlgorelse for Deres Id g ifle r  ved Flylning fra Sand til Vaag i Anledning 
af Deres O^erla^eLe af Kommunelægestillmgen sidstnævnte Sled.

10. Jan. Almenl foroyskt L IS T A S A W
(Skipan, samlykt á lingi 10, jan. 1918).
1 Foroya Logting íamtykti 10. januar 1918 al sela á stovii alment lislasavn. Heili 

less er j-Alment foroyskt listasa\n«.
2 lEndatnálið við hesum savni er;
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1. at veiln foroyska fóikinum best mdguligar umsldSur ti! at gera >e^ kunnugt 
við málara- og myndahoggaralist —  serstakliga la foroyaku,

2. a t  veila skíilum og skeiðum besl moguliga hjalp i undirvm ngini,
3 at geva útlendingum, ið vitja higar, hovi til al gera s.eg kunmigar við fdr- 

oyska list,
I. viS framsyningum og keypi av foroiyskari lisl at stuðla okkara listamenn.
3 Listasavnið verður styrt av stjórn við 7 Simuxn. Av hesum velur Lógtingið

3, Lislafelag Foroya 2, TórsJiavnar byrjS  1. og ú ársaSaifundi velur Foroya Lær- 
arafelag 1 lim. Sljórnin silur 1 ár i senn. Sljórnorlim ur kann veljasl aftur,

4 Stjórnin skipar seg sjálv við formanni og skaltmei-iara. Um tað við alkviiðu 
kemur al slanda á jovnum, vinnur tann parlur, ið fær formannsins alkvoðu,

5 Stjórnin heldur \aniigar fundir eina ferð hviirl fjórðingsár. Eykafundir verða 
hildnir, tá formaðurin ella 2 nevndarlimir krevja tað.

6 Vátlan vegnu listasavnið kann verða givin av formanni ella 2 nevndarlimum. 
Veðselait av fustognum og soluskjol skulu vera undirs-krivað av ailari stjórnini.

7 Fíggjarliga sloðið undir savninum verður eilt årligt liLkot frá Logtinginum.1) 
Umframt hetta kann stjórnin taka imóti gavum, krevja inn algongupening ella á 
annan háll veila savninum inntókur.

8 Roknskaparárið er álmanakkaárið. Arj>roknskapuriji skal vera líðugur J, inars, 
og innan 1. april skal lað vera grannskoðað av loglingsins grannskoðara. Viðheft 
roknskapinum skal vera skjal, ið gjolla lysir ognir savtisins.

9 Hvort ár innan 1- august sendir stjórnin logtinginum grannskoðaðan rokn- 
skap viðhefl frágreiðing frá farna árinum.

2. Febr. Tillæg Nr. 5 lil Kundg. Nr. 60 af 23. Dec. 1912 og Kundg. Nr. 35 
af 21. Dec. 1913 om EKSTRAORiDUNÆRE HAViNElNDTÆGTER.

Den i Kundgorelse Nr. 60, af 23. December 1912, jfr. Kundgorelse Nr. 35 af
21. December 1913, omhandlede AfgifL kan, naar Amtet og Landsnævnel godken
der Kommunalbestyrelsens Beslutning herom, opkræves aarlig, saaledes at Afgift 
for hverl Aar hojsl erlægges af Farlojets I- ftirsle Landinger, efter at en truffet 
Beslutning om Opkrævning er godkendt.

3. Febr. Æ ndring Nr. 7 i An, Nr. 11 af 16. Jan. 1912 ang. forskellige Forhold 
vedr. FOLKESKOLEN i Bygderne paa Færderne. 'Indfo jet i An. 1912).

I. Febr. Midi. Best. Nr. 8 om Æ ndr. i Lov Nr. 30 af 28. Febr. 1872 om 
de FÆRØSKE LANDKOMMUNERS STYRELSE. (Indfojet i Loven af 1872).

7. Febr. Justm. Skr. om AFLØNNING AF SYSSELKONTORERNES PER
SONALE.

Under Henvisning lil tidligere Brevveksling, enest Justitsministeriets Skrivelse 
af 27. December 1947, godkender Justitsministeriet herved, at del paa de fær
oske Sysselkonlorer ansatle Kontorpersonale fra den 1. Oktober 1917 at rc"ite 
aflønnes i Overensstemmelse med Reglerne i Finansministeriets Regulativ af 12. Juíi 
19-IG om Aflónning m. v. af de i Síatens Tjeneste ansatte Kontormedhjælpere, 
der ikke er Tjenestemænd, dog saaldes, al Kontorister, der antages uden forud- 
gaaende Kontoruddannelse, aflonnes med 200 Kr. i det forste Aar og 250 k r . i 
del andet Aar, og saaledes at Afldnning efler hojere Ldnsats end Konlorlon ikke 
kan finde Sled uden sa:rlig Godkendelse af justitsm inisteriet i del enkelle Til
fælde,

1) Tingið sumlykli a l veil* 10.000 kr. ár]it.a,
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10. Febr. Bek. Nr. 9 om Æ ndr. af FERIEPLANEN far THORSHAVN KOM
MUNESKOLE. (Indfojet i Bek. ut 15, Nov. 1921).

TÅ. M arls Lov Nr. 1.17 om FÆRØERNES HJEMMESTYRE.
I Erkendelse af dén Særstilling, som Færoerne i national, historisk og geogrufisk 

Henseende indlager indenfor Riget, bar Rigsdagen i Overensstemmelse med Ved
tagelse i Færiiernes LagLing vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet folgende 
Lov om Færiiernes forfatningsmæssige Stilling i Rigel:

1 Færiierne udgiir inden Jor denne Lovs Rammer et selvslyrende Folkesamfund 
i del danske Rige. I Henhold hertil overlager det færiiske Folk ved sin folkevalgte 
Repræsentation, Lagtinget, og en af detle oprettet Forvaltning, Landsstyret, inden 
for Rigsenheden Ordningen og Slyrelsen af færo-ke Særanltggender som ungivet 
i denne Lov.

2 De paa den som Bilag lil denne Lov vedfiijede Lisle under A. opfiirtc Sager 
og Sagomraader betragles principielt som færiiske Særaniiggender. Del færi^ke 
Hjemmestyre1) (de i § 1, Pkt. 2, nævnte Organer) kan bestemme, at alle disse 
Sager og Sagomraader eller nogle af dem straks skal overgaa lil Hjemmestyre! 
med den Folge, al dette overtager de dermed forbundne Udgifter. Med den samme 
Fiilge kun Hjemmestyret paa el senere Tidspunkt bestemme, at Sager og Sag
omraader pua Listen, der ikke straks overtages, skal overgaa til Hjemmeslyrel. Paa 
tilsvarende Maade er Hjemmestyret forpligtet lil al overtage Sager og Sagsomraader 
der er opfiirl pau Listen, naar det iinskes af Rigsmyndighederne.

3 For dc paa Li?len under I!. opftirle Sagomraaders Vedkommende afgores 
dei ved nærmere Forhandling, om og i hvilket Omfang disse Sporgsmua! kun lien- 
fiires li) færiiske Særanliggender.

4 For de Omraader, der henhorer under Hjemmestyret, har detle den lovgivende 
og administrative Myndighed. De af Laglingel vedtagne og uf Landsstyrets For
mand slud fæstede Love benævnes Lagling^love,

5 De færiiske Myndigheders Kompetence er undergivet den Begrænsning, der 
fiilger af de til enhver Tid hesluaeudc Iraklatmuissige og andre internationale Ret
tigheder og Forpligtelser.

Rigsrnyndigltederne har Afgiirelsen i Spiirgsinaal, der unguur Rigels Foríiold til 
Udlandet.

G Anliggender, der ikke i Medfor af denne Lov henhorer under det færoske 
Hjemmestyre, varetages som Rigels Fællesanliggender af Rigsmyndighcderne,-)

Tvivlssporgsntaal om det færiiske Hjemmestyres Kompetence i Forhold lil ltigs- 
myndighedeme forelægges for el Nævn, besluuendc af lo uf Regeringen og lo uf 
Landsstyret valgle Medlemmer samt tre af Hojesterels Præsident udpegede Hiijesle- 
retsdommere, af hvilke den ene udpeges som Formand. Er der Enighed mellem de 
fire af Regeringen og Lnndsslyrel valgle Medlemmer, er Sagen hermed endeligt 
afgjorl. I modsat Fald afgiires Sagen af de tre Hiijcsieretsdommere.

Statsministeren kan suspendere en Beslutning, som er forelagt for Nævnet, ind
tit dettes Afgíirelse foreligger.

7 For at sikre, al Lagtingel í videst muligt Omfang faar Indflydelse paa Ud
formningen ut særlige Beslemmelser for Færiierne i Love, der give- af Rigets Myn
digheder, skal Regeringsforslug indeholdende Beslemmelser, der udelukkende ved- 
riirer Færiierne, forelægges del færiiske Hjemmestyre til Betænkning, forinden de 
fremsættes for Rigsdagen. 1 iivrigt skal Rigslove, der vedrorer lokule færoske For
hold, forelægges del færiiske Hjemmestyre til Betænkning, forinden de sælles i 
Kraft paa Øerne. Der kan i del enkelte TiRælde sælles en Trist, inden hvis Udliib 
HjemmeslQ rets Betænkning skal foreligge. Har den i detle Stykke omtalle Forelæg

>) Jfr, LuytlnnJifsl, IH. M aj lí>4# og 15. M arts 1919.
3) Jfr, Sttilsm. Skr. af lil, Sopl. 1951.
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gelse paa Grund nf tvingende Omstændigheder ikke kunnel finde Sled, sku] Loven 
snarert tiíslilies Hjemmestyret til Udtalelse.

Paa tilsvarende Maade forholdes der med Traktater og undre inlernalionule Over
enskomster, der kræver Rigsdagens Samlykke, og som beriirer rærlige færiiskc 
interesser.

8 Naar det færiiske Hjemmestyre maulle udlule Ønske derom, ansættes der efler 
Forhandling med Landsstyret i Udenrigsministeriet en i færoske Forhold særlig 
sagkyndig lil Bistand íor Ministeriet ved Behandlingen aí Suger ved rorende Fær
oerne- særlige Erhvervsinteresser. Omkostningerne herved ufholdes af Slulskus- 
sen.

Nuar del f æ r i i r k e  Hjemmestyre maulle udtale Ønske derom, ansættes der efter 
Forhandling med Landsslyret ved de danske Repræsentationer i de Lande, hvor 
Færiierne har særlige Erhvervsinteresser, M edarbejdere lil íærlig Varetagelse af dis
se Interesser. Omkostningerne lierved afholdes af Færoerne.

I'fter Samraad med det færiiske Hjemmestyre gives der i de enkelte Tilfælde 
dette Adgang til at giire Færoernes íærlige interesser gældende ved Forhandlinger 
med Udlundel om Handels- og Fiskeriaftaler.

Hvor det drejer sig om speeielle færiiske Suger, kan Udenrigsministeren, hvis 
del ikke skonnes uforeneligt med Higels Interesser. bemyndige Hjemmestyrets Re
præsentanter lil eTter derom fremsat Ønske dírckle at fíire Forhandlinger nnder 
Medvirken af Udenrigstjcne.-ilen.

9 iFfter Fonháiidliiig træffes der Aftale om, i hvilke Tilfælde og i hvilkel Om
fang del er rnuligl inden for Omruader, der henhiirer under Fællesunliggender, ul 
overlade del færoske HjcmmrMyre ot give de nærmere Bestemmelser for de sær
lige færiiske Forhold og overluge Adininislrationen aí del puugældende Omraade.

10 I el paa Færiierne for en Færing udsledt Pas og Nalionalilelsbevis indfiijes: 
»Fiiroyingur« og *Foroyar« efler Ordene »Dansk« og »Danmark«. Som Færing 
anses den. der har dansk Statsborgerret og er hjemmehørende paa Færiierne.

Valgrel og Vulgharlied til Organer, der henhorer under del færiiíke Hjemme
styre. kan giires afhængig af, al vedkommende er Fa-ring, I (ivrigt kan der ikke 
i Lovgivning eller Forvaltning giires Forske! pua Færinger og andre dnn?ke Stats
borgere.

11 Færiisk anerkendes som Hovedsproget, men Dansk -kal læres godt og omhygge
ligt, og Dansk kan lige saa vel som Færiisk anvendes i ofíenilige Forhold.

Ved Forelæggelse af AppeLoger skal der medfiilge dansk Oversættelse af alle 
Akter paa Færiisk.

12 Der anerkendes el rærlig færiit-k Flag.1) Rigsmyndighcdernc anvender paa 
Færiierne Dannebrog, ogsaa for Skibenes Vedkommende. Der skal være Het for 
privale — saavel Personer som Selskaber, Foreninger og Institutioner tit paa 
Land at anvende Higsflaget. 1 iivrigl er Bestemmelserne om del færiiske Flags An
vendelse pua Færiierne og paa Skibe, der er i tid regi sire rel pau Færiierne, el Sær
anliggende,-)

13 Alle nu paa Færiierne gældende lieMemmelser, der ikke strider mod denne 
Lov, forbliver i Kraíl, indtil de amdres eller ophæves af rcile Myndighed.

14 Færiierne er paa Rigsdagen repræsenteret ved mindst 2 Medlemmer. Saa 
længe Rigsdagen er delt i de nuværende 2 Ting, cr Færiierne repræsenteret \ed l 
Medlem i Landstinget, jfr. Grundlovens § :i6, og 2 Medlemmer i Folketingel.

15 Elmbedet som Amtmand over Færiierne nedlægges.
1 Sledet oprettes en Stilling son) Rigsombudsmand. Rigsombudsmanden er Ri

gels iiverste Repræsentant paa Færoerne og Leder uf Rigets Administration paa 
Øerne. Han hur i Embeds Medfiir Adgang lil Laglinget og til at deltage i For
handlinger om alle Fællesunliggender, dog uden Slemmerel. Meddelelse om Be

i) Jfr. Bp L  27. Awg. 19IH
- )  (  i r k .  f r a  S k o le t l .  1.1. A p r . 1!>S0 .
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slutninger i Laplingei eller Landsstyre! skal straks ghes ham, ligesom der 
straks skal tilstilles ham Eksemplarer af Lagtingslove og andre af det færoske 
Hjemmeslyre udfærdigede Bestemmelser,

Rigsombudsmanden indtræder med de af denne Lov folgende Æ ndringer i Amt
mandens Funktioner, indtil Niyordning af del paagældende Omraade finder Sted,

16 Denne Lov Iræder i Kraft den 1. April 1918.

FÆRØSKE SÆHANLICGENDER 

Liste Å.
Folgende Otnrauder beteenes som Sasranliggender, saaledes at de straks overgaar 

til tiel færiiske Selvílyre eller senere overfores lil delte efter Begæring fra Lagtin
get eller Regeringen.

1. Færoernes egen Styrelsesordning inden for de ved Nyordningen angivne Kam
m er1)

Herunder falder —  inden for de nævnte liammcr Bestemmelser om Lag- 
lingel, Lov om Valg lil dette, deL administrative Styre, Lagíingslovenes T il
blivelse, Vedlugelse og Stadfæslclsc og deres Bekendlgiirelse, egne Tjeneste- 
mænds Ansællelse, Afskedigelse, Tjcnestevilkaar, Lunning og Pensionering.

2. Kommunale Fonhold.
Herunder falder Kommunernes Styre, Tilsynel med dem, kommunale Skal

ler.
L Bygnings- og Brandvæsen, Byplaner. Boligsporgsmaal, Lejespbrgsmaa!, Folke

register.
i, Sundhedsvæsen, Laigevæsen, Jordemodervæsen, Hospitalsvæsen, Apolekervæ- 

sen.
Herunder falder Embedslægerne, K \aksaherlovgivning, Bekæmpelse af T u

berkulose og andre smitsomme Sygdomme, Sindssygevæsenet, Vaccination.
5. Den offenllige Forsorg,

Særforsorg.
Folkeforsikring,
Lovpligtig Ulykkesforsikring.
Arbejdere, Arbejdsforhold,-) Lærlinge, Medhjælpere, Ferie.

6. Direkte og indirekte Skaller.
Herunder falder ogsaa Stempelafgift, Afgift af Tolalisalorspil, Afgift af særligt 
færosk Lolleri, medens Afgifter for Ekspedition, som Skifteafgifter. Rel-sport- 
ler, Tinglysningsafgifter lilfulder den, der bekoster vedkommende Inslitution.

7. Bevillingsret og i del hele Disposilionsrel over alle egne Indtægter,
Ordningen af Regnskabsforing. Revision og Decision med Hensyn til egne 

Indtægter og Udgifter.
8. Godkendelse af Havneafgifter.
9. Skolevæsenel.

Herunder falder baade Folkeskolen, Eksamensskoler og Kursus, Læreruddan
nelse, Folkohojskoler, Eflerskoler, Ungdoms- og Aftenskoler, Husholdningssko
ler og Fagskoler som Handelsskoler, tekniske Skoler, Navigationsskoler o. s. v.

10. Arkiver, Biblioteker, Museer.
Herfra undtages Slatens Arkivsager, Forbehold lages om Pligtaflevering til 

Det kgl. Bibliotek.
11. Bygningsfredning, Naturfredning.
12. Havne, Kystsikring, Kanaler, Vundkruftanlæg, Trafikvæsen, herunder Veje. 

Jernbaner, Sporveje, Færge\aisen, Omnibus- og Fragtkorsel,

]) Jfr. LI. Nr. 1 ug Nr. 2 uf 13. Maj 1SM8.
-) Jfr. SlDlsin. Skr. uf 31. Maj 1951 om Maskimitsyn oj; Hamlulsm, Skr. 19. Juni 1951 om 

Siimandðloven og LiL*ei)Undcríiin<ils« uf MuiuLknk
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Motor- og Færdselsforhold.
Stedligt Post- og Telegraf- og Telefonvæsen.
Elektriske Anlæg.

13. Landbo- og Landvæsensforhoid.
Herunder almindelig Landbolovgivning, Fæsle, Forpagtning, Udstykning, Ud

skiftning, Husmandsbrug, Planteavlen, Husdyravlen, Havebrug, Landbrugets 
Bierhverv, Grundforbedring, Skovvæsen.

Veterinærvæseuel. Bekæmpelse af Skadedyr. Husdyr, Voldgift, Dyreværn, 
Hundelov. Jagt og Fredning af Dyr paa Territoriet, Fiskeri og Fredning af 
Fisk paa Territoriet. Matri'kulsvæsen.

14. Teater- og Biografbevillinger, Forlystelser. Indsamlinger og Bortlodninger. 
Strandinger. Hittegods. Giftstoffer, eksplosive Stoffer, Vaaben.

15. Forsynings- og Produktions- og Fordelingssporgsmaal. Priskontrol, Maksimal
priser. Rationeringer, Kabal- og Tilkudsordninger. Tantieme- og Udbytle- 
begrænsning. Omliiben med Varer. Hegler om stærke Drikke. Regler om Lukke
tid. Beværtning og Gæstgiveri. Næringsvæsenet. Handels- og Foreningsregistrc. 
Skibsregiítrering.*) Mæglere, Translatorer, Dispachorer, Vejere, Mnalere. Revi
sorer. Oplagshuse. Kommission, Agentur, Handelsrejsende. Agentur for uden
landske Firmaer. Bogfiiringsvæsenet. Kreditforeninger o. lign., stedlig Forsik
ringsvirksomhed.

1(3. Stedligt Overformynderi.-) Tinglysning. Turislvæsen. Ekspropriation til Sær- 
forinaal, BestemmeLer om Fremstillingen af Tryksager. Specielle Bestemmelser 
om særlig Tidsregning. Borgerlige Ombud. Ligeret for Mænd og Kvinder.

Lisie B.
Folgende Omraader giircs til Genstand for yderligere Forhandling, for der tages

endelig Stilling lil, om og i hvilket Omfang de kan anerkendes som Særanliggender
1. Folkekirken,

Herunder falder hele den kirkelige Ordning, Ritualerne, Kirkens Tjenesle- 
mæiid, deres Lon og Pension, Kirker, Kirkegaarde, Udtrædelse og Indtrædelse
i Folkekirken, Menigfliedsruad, Valgmenigheder, Sognebuandslosning.

De fra Folkekirken afvigende Trossamfund. Helligdagslovgivningen.
2. Politiet.
S. Raasioffer i Undergrunden. Radio. Luftfart.
4. Jordfonden.3)
5. Import- og Eksportkontrol.*)

30. Marts Bek. Nr. 10 om Æ ndr, i Kundg. l\r. 10 nf 27. Dec. 1915 om UD
FØRSEL AF FERSKFISK. (Indfojet i 1915).

5. Maj. — Tingskipan Foroya Líigtings,
Almennar reglur,
1 Tá logtingið Jtemur saman uftaná nyval, skal elsti lingmaður styra umróSunum, 

til valbrovini eru granskað og íorm aður og næslformnður valdir.
Elsti lingmaður biður seks lingmenn gera hesa granskan. Teir granska í tveimum 

deildum valbrovini bjó leimum tingmonnum, sum valdir eru 1) fyri Norðoyar, 
Eysturoy, ISorðstreymoy og Vágar og 2) fyri Suðurstreymoy, Sandoy og Suðuroy 
og fara aftur um aítu r útrokningar logmanusins og gera uppskot til tingið.

’) Jfr. Stulsrn. Skr. 21. M arts 1949 og ITnndcUm. Skr. af 1, Ju li 1919.
s) Jfr. Juslitsm . Skr. 24. Juni 1919.
3) Jfr. Tillscgbheiillingslov af 7, juiii 1952. Ttikstonnwirkning tit § 13,
*) Jfr. Lagtingsliesl. a í 15. Det. 19 IB.
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Upjiskolini kunnu berast fram munnliga, og lingið kann taka avgerð um valiiii 
á sama fundi, sum uppskolini c ru framborin.

Avgerð um gildi ella ogildi av vahmum verður Likín eftir atkvoðu við ella ímóLi.
Tingmaður kann ikki, fyrr enn vul hansara er góðkent, verða ncvndarmaður 

ella taka lut í lingsins umroðum ella atkvoðugrciðsluin; ló kann liann við val- 
brævagranskingina laka lut í umroðum og greiða alkvíiðu, til hansara egna val 
er gjort ógildugl ella avgerðin úlskolin.

2 Tingið velur íormann, næslformann og 2 skrivarar. Eingin kann uttan loyvi 
tiugsins nokla at laka við vali. Foranaður næslformaður og skrivarar kunnu 
eins og styrismenn nokta al lala seg velja í tingnevndir.

Valini fara fram, hvorja ferð ein loglingssetu byrjar, og tá ein lingsela, ið er 
slitin, tí liíglingið er iipployst, verður uppafturtikin. Formaður skal framvegis 
verða valdur av nyggjum, tá 7 tingmenn skrivliga og við miusl 3 daga frcist 
krevja tað.

3 Formaður og næslformaður verða valilir við luibmidnum vali, so al hin fyrsl 
vulfti er formaður, og hin næst vnldi er næslformaður. Lm tveir ella Heiri 
hólkar eru lika stórir, raiður lulakaM.

4 FormuSurtn slyrir umriiður á liigtingi og ansar, at alt fer fram í góðum 
lajri. Vil formaðurin leggja uppi umriiðuna meir,i enn hansara formannsslarv 
krevur, skal Jiarm, eins og lú hann dicn'ur forfall, lata næslformannin ella í hansara 
forfall annan lingskrivaran taka formannssessin so Icingi. Er cingin skrivari á 
tingi, skal hin elsli lingmaður, ið inrií er, vera fundarstjúri.

5 Skrivararnir verða valdir við liil'bundnum vali shr. § H.
G Skrivararnir Iiaida gerðnbók iindir umsjón formurmsins <og skriv a í hutia lej 

mál, sum hava verið lil viðgerðar íi fundum, og úrslii teirra. f byrjaii funda ‘kal 
gerðatmk frá siðsla fundi verða lísin og uiidirókrivað av formauní og skrivara, Mol- 
maili viðvíkjandi gerðabókini skulu straks elasl fram, og verður so avgerð al 
iaka við atkviiðugreiSiJu uttan kjak og eflir uppskoli formunnsins,

7 Við uikvíiðugreiðslu telja skrivararnir alkvóðurnar, lá leir fyrsl sjálvir 'hava 
jireitl alkvíiðu. Úrslitið siga leir formanuinum, sum so kulinger tingiuum tað. Skriv- 
ararn ir skiftu slarvið sin ámillum i samráð við fornmnriiu.

8 Formaðurin á set ir, áðremi li\ tir fundur er lokiit, dagsskrá fyri næsla fund. Tó 
kann sknáin ásctast eflir samtykt tin g si ns, um ð tiiigmeiin krcvja tað skrivliga o« 
eeru uppskoL lil serslaka dagsskrá.

Tá dagsskrá ikki er úselt eflir tingram tjkl, kann formaðurin broyia roðina á 
Icimum málum, sum eru á dagsskrá ella laka mal av dagsskrá, lá ið hann -íigur ling- 
inum orsiikinu, men baun kann ikki nllan samtyk! tiugsins eflir § HK laka upp 
mál, sum ikki eru á dagsskrá.

Nmmdir.
9 Tingið kann skipa faslar nevndir. har mál, ið soman hoyra, verða beind í, 

og nevndir fyri einsl-íik mál. Til he«ar kunnu eisini seinri nyggj mál verða vist. 
lá tey eru knylt lil ella eru skyld við hiVI fyrra málið. Eilt mál kann verða vist 
lil nevndar á einum fivorjum v iðgerðarstigi ella verða vísl lil rannsóknar í ein- 
ari nevnd, ið fyrr er sell. Verður hella gjorl. lá ein viðgerð er hyrjað, verður við- 
gerðin steðgað.

10 1 hviirjari liiglingssetu, lá litigið er celt, \erða skipaðar hesar fiistu nevndir:
1. Fíggjarnevnd við 7 lingmonnum, ið situr lil næ=lu vanligu lingsetu,
2. Nevnd við 3 lingmonnum viðvíkjatidi um-óknum.
H. íVevnd við 3 lingmonnum til viðgerðar av frágreíðslu frá landsslyrintim.

11 So skjóil nevndin kemur samau. velur hou formann, og haun skal vera fram- 
siigumaður, um nevndin ikki samlykkir annað. Nevndin ger umhug-an sína til 
frumleggingar. Ikki má .mål lakasi til umriiðu, fyrrenn minst 2 samdogur aftaná, 
al nuvrulaniiidnigiari varð frumlogf],
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Framlóga,
12 0]] nevndar-, tiugmannu-, land slyrismanna- olla ríkisumboðsmannsins fram- 

3oga skul vera so ríkilig, a t hwir tingmaður fa;r sítt eintakið,
II royti nga ruppsbut,
13 Wroylingarupp~kQl til upp kot, sum eru lil viðgerðar, skulu verða givin ling* 

formanm ií heudi í *o góðari líð, al ley kumm verða íramtogd ú fundi dagin fyri. 
tey koma til umríiSu. Broytingaruppskot utn byli av alkvoðugreiðsluni viðviikjandi 
einarí lóggrein ella eintrni oSrum upprunaligum uppskoti kann tó setasl fram niunn- 
liga, líku til greinin ella uppskotið fer lil atkvoðugreiðslu. Undirbroylini'aruppskot 
kann lingmaður bera fram við byrjan av tí fundi, tað skal verða iikið tit umriiSu.
011 nevndin kann eisiiii bera fram broylingaruppskot við sama slulla freisti, men 
aðrir einans tá tingið samlykkir tað. Við sanitykt tiugsins kunna eisini broytingar- 
uppskot og mtdirbroytingarupp'-kol, ið verða korín fram ú fundi, koma lil við
gerðar. Undirbrci)tingaruppskoi 'lievur hviir tiugmaður einsæris rasll til at hera 
fram (sbr. § 17).

Tá ið eiít uppíkol, boytingaruppskot ella uwlirbroylingaruppskn! verður aflur- 
likið, bevur annar tiugmaður loyvi at laka tað uppaftiir.

Lógarupp&kot.
14 Lógarnppakot skal hava Ingsnift.
Uppskot kann verðu sett fram av landsslynsmanni, rikisuinboð=mímmnum (í fej- 

agsmáli) ella einum ella fleiri lingmonnum, og boðað verður frá li á logtingsfuwli. 
Tingformaðurin gevur uppskotsmanninum liiivi al bera lað fram.

Tatulíðin fyri liaint, irt framber, er upp til >/j (itnia. Tó kann formaðurin um 
neyðugl leingju roðuliðina.

Uppskolini skulu verða by II lingmoimum í seinasln lagi 2 dagar uiiilan fyrsln 
viðgerð.

Lógaruppsknl skal hava 3 viðgerðir á tingi.
15 Við fyrstu viðgerð verður uppskolið umriitt i síni lieild. Tó kann Jioðað verða 

frá a:llan um broylingaruppskot og slull riill um lað. Loyvt er migum imdir hes- 
ari viðgerð at lala meir emt tvær rcístir, ló eru íandsstyrismeun og ríkisumboðs- 
maðurin undantiknir. Talutíðin cr fyri framsiigumenn flokkauua: fyrslu ferð :! | 
lími, aðru ferð 15 m inultir; fyri aðrar lingmenn: fyrstu ferð 80 minut tir, aðru 
ferð 10 m inultir; fyri laridsslyrismenti og riki-um boðsm annin: fyrslu ferð -l ( lími, 
aðru ferð 15 m inultir og hvíirja fyigjandi ferð 10 minultir. Formaðurin kann har- 
umframt gevu lingmanni orðið til at geru slnlia rættleiðing.

Um tingmuður lalur longnr erus loyvt, lekur formaðurin orðið frá bomim aftaná 
einaferS at hava mint liaim á, at tíðin er úti. Um so verður, kami ávarandi ikki 
aflur fáa orðið i sama máli.

Um málið er rúgvumikið, ella aðrar ser=>lakar orsakir lala fyri, kann formaðurin 
loyva leingjan av teiimim talutíðum. ið eru ásetlar í hesari greiit. Åfieitan um heltet 
verður al bera fram fyri formannm, áðrenu viðgerðin byrjar.

Tá ið aiiálið er umroll á benda bátt, ger lingið av, um lógaruppskolið skal koma 
lil aðru viðgerð.

16 Við aðru viðgerð. ið ikki má fara fram. fyrrenn 3 dagar aflaná 1, viðgerð, 
kuntiu verða umriidd t>æði lógaruppskot i síni lieild. einstakar greíulr og traimelt 
broytingaruppskot.

Tiiigmenn mugu undanlikið »stuttar rællleiðingar« (smbr. § 15, 1. slk.) hert 
lala tvær reisur. Frarnsogumenn fyri nevndir, fyri ein meiriluta ella fyri ein minni- 
liilu í nevndini og frumstigumaður fyri flokk, ið er ullannevndar, megu 1. ferð leir 
hava orðið, lala hálvan líma. aðru ferð 15 minultir, Aðrir tingmenn mugu bert 
tala alvikavisl 20 minultir og 10 m inultir. Talutíðin fyri limir landsstyrisiiis og 
ríkisumboðsmaiinin er íy iitu  íerð 1 tiimi, aðru ferð y> lími rog so 10 min.

Iteglan í § 15, 2. slk., verður tilsvarnudi nyII við aðru viðgerð av lúgarnpp-koi- 
inuin.

S27



19485. Maj

Beíní aftana umroðuna verður atkviill um greinir lógaruppskolsins og ley ínim- 
seltu broylinRuruppskot.

At endu verður avgjorl við atkvóðugreiðsiu, um lógaruppskotið, so vorðið, skal 
fara Ul 3. viðgerð.

17 T rið ja  viðgerð má ikki fara fram fyrr enn 3 dagar uflaná aðru viðgerð. Til
3. viðgerð kunnu broylingaruppskot bert verða íramsetl að viðgerðarnevndini, av 
meirilula ella minnilulu í nevndini, ella av 4  tíngmoimum í felag (smbr, ló § 13 
um undirbroylingaruppskol), Broylingaruppskot og lær greinir, lev eru framselt 
til, verða ul umroða fyrst.

Viðvjkjandi .broylingaruppskolum kann uevndarframsogumuðurin og ein framsog- 
umaður fyri Jiviinn av hintim flokkunum við hesa viðgerð fúa orðið Ivær ferðir 
hvor, fyrru íerð 15 minullír, aðru ferð 5 minuttir. ASrir tingmenn kunna fáa orðið 
elnaferð í 5 minullir. Laiidssiyrismcnn og ríkisumboðsmaðurin kunnu tala fyrslu 
ferð 15 minullir, hvorja fylgjandi ferð 5 minullir.

Braytingaruppskotini kejna fyrst lil alkvciðugreiðsíu.
Al enda kumi tingið slult umriiða lógaruppskolið so vorðið og atkvoðuliáttin. Tii 

hesa umriiðu Tær eingin meira enn 5 minullir.
So fer fram alkvoðugreiSsla um enduligu samlykt lingsirií nv lngaruppskotinum.
Bejílan í § 15, 2. slk., verður tilsvuraudi nytt lil Iriðju viðgerðar av lógqruppskot- 

inum.
Samlykl lógaruppskot verða undirskrivað uv formuimiruim o<£ íiðrum skrivara og 

“■end Iogmunni.
Onnur sjáltvloSug nppskat.
38 Onnur sjálvstiiðug uppskot enn lógoruppskot verða al sknva sum uppskot 

tii jam lyktar. Boðað verður frá leimum á fundi. Um viðgerðarhálturin ikki serslakliga 
r ásettur í tingskipanini, fyriskipar tingið á einum seínri fundi eftir uppskoli frá 

formamiinum, á hvoim hátt hesi mál verða al \:ðgera. Tó kami einki uppskot verða 
samlykl a sama fundi, sum hevur tikið viðgerð um viðgerðurhátlin.

Fyrispu rn íngur,
19 Ynskir lingmaður al fúa almenl mål Lil umriiðu -og krevja frágreiðing ti við- 

víkjandi írá einum ella [leiri landsstyrismonnum ella ríkisumboðsmanninum, verður 
bella al skipa við einum íyrispuritingi, íð va:! grciddur verður givin íormunninum 
í liendi. Forinaðurin boðar írá fyrhpurm nginum  á sama ella fyrslkomandi fundi. 
Á næsta fundi ger Lingið av, um íyrispurningurin kann verða fTomsetlur. Um loyvi 
— sum íkal vera ulian umriiðu verður givið, sigur íormaðurin ávarandi lands- 
slyrismanni ella »anonnum d ia  rikisumboðsmarminum frá orðaljóðinum, Fyrispurn- 
ingurin verður frumsetlur og viðgjordur á seinri fundi, tó i seinasla lagi vikudagin 
uftaná, at tingið hevur jállað viðgerð. 1 m hann, ið spurdur verður, held ur, at 
ulmenn umroða uv málinum i liituni verður landinum til bága, gevur ihann fyri- 
spyrjaranum  boð um hcHa. Víðgerðm verður so goymd, Talutíðín er samsvarandi 
regíunum í  § 15.

Ajturtoka, av vis > rig, yuirgongd lil næ.tla mál å dagsjkráiuii.
20 Uppskot kunriu á hvtirjum \ iðgerðarstigi verða ufturtikin. Beint aftaná at aft- 

urtoka er boðað tinginum, «pyr íormaðurin, um uppskotið verður upptikið av ting- 
manni.

21 Uppskot ellu broylingaruppskot kunnu eftir áheitan frá tingmanni verða burt- 
urvísl. Álheitanin verður al seta fram, áðrenn annur lingmaSur enn hann, ið bar 
uppskotið fram, hevur havt orðið. Tingið uvger so uttan orðaskífti, um lað verður 
al burturvisa.

22 I. ndir livorjari umroðu kann verða setl íram nærri greint krav um yvir* 
gongd tii næstu mál á dagsskranni Igreind dagsskrá), Hetta kruv ma ló skriviiga 
verða boðað formanninum, áðrenn lað verður viðgjorl, Broylingaruppskol og und* 
irbroytingaruppskot tii kravið kunnu verða sett fram skriviiga á sama fundi undir 
viðgerðini.
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U.m tíKk greind dag-skrá ikki verður selt fram í sambandi við e;n fyrispurning 
( |  19), men undír almennari viðgerð a lingi, eru lalutiðirnar, undantikið *stuttar 
rættleiðingar«, he^ar: upj^kotrífram-berarin og ein framsogumaður fyri hvonn av 
hinum flokkunum kunnu faa orðið h æ r  reisur, atvikavist tíma og 15 minutlir. 
AS rir tingmenn kunnu fáa orðið tvær reisur, atvikavist 15 minullir og 5 minutlir. 
Talul'íSin er fyri landsolyrismenn og ríkisumboðsmannin fyrslu ferð 15 minultir, 
aðru ferð 15 m inultir op hvorja frylgjandi ferð 5 minultir.

Umsóknir,
23 Einpin umsókn kann verða flydd tinginum utlan av lingmanni. Til umsóknar 

verða roknað bæði hanarbrov, adressur, kasrur og h’knandi áheilanir frá monnum, 
ið ikki eru tingmenn. Tá ið formaðurin hevur boðað frá umsóknini á fundi, verður 
hon av formanninum eflir samráð við la í § 10. 2 pt. sellu nevnd beind tii ne\ndar- 
viðgerð.

Nevndin, ið umsóknin er beind lil, gevur, serslakl ella í samband við aðrar 
umsóknir, álit í malinum, og ger av, um hon heldur ørsok vera lil at sela uppskot 
fram fyri tingið. Verður uppskot sell fram, fer tað lil nðru viðgerð eflir reglunum 
um aðru viðgerð av lógarupps-kolum: verður einki uppskot sell fram, er loyvl 
hvorjum lingmanni at seta fram uppskot til samlyktar viðvíkjandi umsóknini (smbr. 
§ 18).

Um roSnn.
24 Tingmaður, sum hevur biðið um orðið og fingið lað, skal róða fra lalurapalli 

íingsins.
25 Loyvi formannsins krevsl Lil upplestur.
26 Formaðurin gevur tingmonnum orðið i leirri r-oð, surn lejr hava biðið um 

lað; tó kann hann gera undantuk fra hesum viðvíkjandi framsogumonnunum fyri 
teir ymsu flokkarnar eins og fyri at lata ymsar ihugsanir skifta ella orðadrált um 
ávís punkl enda, eins og hanu kann geva lingmanni orðið ultunum skipanina til 
at gera stulla rætlleiðing. Landsslyrismonnum og ríkisumboð&manninum er heimill 
at krevja orðið, so ofta teím lyotir. Annars skulu teir fylgja lingskipanini.

27 Tingmaður skal geva ?eg undir avgerð formannsins í íillum, sum viðvikir 
tí at halda góðan tingsið. o« kann eiaini visa formanninum á, lá ið góður tingsiður 
ikki verður hildin av oðrum. Tá ið ein tingmaður á sama fundi er álalaður Iva'r 
ferðir íyri óskil, kann lingið eflir uppskoli formannsins nokla honum at íáa orðið 
aflur á sama fundi. Verður ófriður, steðgar formaðurin fundinum ellu um neyðugL 
endar hann.

28 Viðmælis- ella mótmælisrómur er ósiður ú tingi.
29 Heldur formaðurin. at umrcíðurnar gerasl o\ mikið langr-oknar. kann hann 

skjóta npp, ut lær verða endaðnr, og lingið lekur tå avgerð av besum ultan um- 
roðu. Somuleiðis kunnu I tingmenn krevja, at greidd verður atkvíiSa um, anlin um 
roðurnar skulu enda ella ikki. Novnini á hesum tingmonnum skulu skrfvaat í gerðn- 
bókina.

Ful og  aiirar atkvóSugreiSslnr.
30 Tingið kann ikki gera nakra samlykt. lá ið ikki meiri biiii helimngur líng- 

manna er á fundi og fyri.
31 Formaðurin ræður f>ri. hvussu ulkvoðugreiðslan verður skift, og hvussu bon 

fer fram. tó ræður tingið íyrí heíum. um 1- lingmenn krevja lað. Formaðurin oc 
ein av hinum 1- lingmonuunum kunnu hvor taka til orða einaíerð um hella.

32 Formaðurin hevur heimild til. tá ið hann kann ætla. at allir eru á einum máli 
at gera kunnugL at upprkotið er samlvkl utlan alkvoðugreiðslu. um ein?in krevur 
lílíka, tó undantikið hina avgerandi samlykt av lágaruppskoli ella óðrum sjálv 
stoðugum uppskoti,

Annars fer alkvoðujrreið~lan fram á tann hált al tingmenn reisa seg úr sæli. o^
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alkviiðu eigur allíð al røynasl við oir ímÓli, 'Er atkvoðugreiðslan fallin so. al. ikki 
nóg nógvar alkvóður eru greiddar, kann formaðurin lala navnakall Tara íram. 
Somuleíðis er formanni heimili al lala alkvoðugreiðslu fara fram við navnakall: 
anuaðhvort alt fyri eitt ella, um alkvííðugreiðsla er áður farin fram, men lykist 
honum eftir frásfign skrivarannu ógreið. Somuleiði kunnu !• lingmenn krevja nuvna- 
knll, áðrenn alkvíiðugreiðslan byrjar, og kulu novn leirra verða skriv að í gerða- 
hókina.

33 Lutfallsval verður al nylu. har mcir enn ein inuður skul verða valdur. Manna- 
gongdin er hendu: Tiiigmenmnir verða at hyla i flokkar hvor fyri ~eg timfalandi teir. 
sum í einslokum muli, fyri eina líð ella fyri fyrsl, liava sagt formanninum frá, at 
teir vilja greiða alkviiðu 'í felagsskupí.

U m alalið á hvorjum Dokki verður bo skrivað á ein ser^lukan lista. Talið \erður 
livlL á lislanum við 1, 2, í  o. s. fr., lil alkvííðulnlið hjá Shvorjum li la er 'bylt við 
eintim so stórum luli, Mim talið av monninn, sum ha;gíl kunnu ællasi al fallu lil 
hausara. Hítl *lorsta av lulatiilutnim, ið á henda liáll kemur fram. gevur lí flokki, 
sum lulasl ti, ra:ll lil al fáa fyr-Ma mann millum hínar valdu, liilt næítstiirsta gevur 
raitt lil al fáa inesla munn o. s. fr., lil fulli-kipuS er. I. m lulutdlini eru javnslór, skul 
lutakusl geru av, hviir lisli fa:r maniiin. Tá ið lað á Jienda háll er funnið, luussu 
mangar llivór Mokkur, stim er uppgivin formuuninum. kal hava við valið, skal 
hvor lílíkiir fiokkur suiti skjólasl siga formanninum frá, h ió rja r  huun vil velja, og 
leirra nm n kunnger formaðurin fyri linginum.

Val av leimum almennu umbaðínionnum, sum logtingið hev tir at kjósu, fer fram 
eftir munnligum uppskoli frá lingmanni, lá ið I av teimum Imgmonmim, sum eru á 
fuiidi, eru á einiiin mali harum. Annars verður valt skrivliga.

Tá ið cinaii' ein maður skal veljasl. krevsl meira enn helmingur lingmannu fyri, 
Verður einki lílíkl atkvoðulal náll við fyTrta kosningí. skal verða vall av nyggjum 
við óbundið val. Fair heldur ikki tá nakar nóg nógvar alkvóður. skal verða val 
millum Iveir. Við Iriðju alkvíjðugreið>lu verður vall millum teirra, ið fingu fleslar 
alkvóður við 2. alkvoðugreiðsln og um fleiri fingu javnnúgvar alkvóður við val, 
ræður lulukast. I m letr báðir við hina bundnu atkvoðugreiðsluna eisini fáa javn- 
nógvar alkviiður, ræður lulukasl,

Alkvíiðuseðil er uttan gildi, lá ið harm ihevur fleiri nm n enn meim, ið skiitn 
verða valdir, ella nakað navn, sum er ógreiniligl ella óviðkomaudi.

34 Uppskol kann ikki verða b ro jli á =ama fundi, sum lað cr samlykl, Fyri al 
brnyta eill av tinginum í somu tingselu avgerandi samlykt uppskol krev.-il al minsl:,."1 
av nllnni lingmonnum greiða ulkvoðu fyri.

Fundnrskipun.
35 Fniidir lingstn* skulu lialdast fyri opnum durum. Tó kann formaðurin ella 1 

tingmemi krevja, al allir áhoyrarar ikulu fara út, og ger lá lingið av, um málið 
skal til umríiðu fyri o]>num ella aflurlalnum durum.

36 Formaðurin skijiar fyri algnngdini til fundar fyri opnum durum. L’m áhoyrarar 
ikki eru kvirrir, kann formaðurin visa út leimum, ið gera óljóð, og um torv ur er á, 
»Hum áhoyrarumim.

Farloyvi.
37 Tirtginaður hevur fundarskyldu, uttan «o ut hunn ihevur lógligl forfall ella 

furloyvi.
Harm skal senda formanninum boð um forfall, og formaðurin ger lingínum hella 

kunnugt.
Fer maður frá sum tíngmaður. skai varamaður laka íæ ti á lingi. Tingið kann 

samlykkja, at varamaður bráðfengis lekur sæli á lingi, lá ið tingm aður boðar for- 
manninum, at hann vegua sjúku, burlurferð í ulmennum slarvi ella av aðrari orsok 
í minsta lagi i ein mánað ikki kann lullaka í lingfundum. Tingið gevur honum so 
furloyvi. Tingsamtyktin verður gjiird utlan umrnðu eftir munnligum uppskoli frá 
formanninum. Slarv varamannsins endar. tá ávarandi lingmaður boðar formanni- 
nmn frá, ut hann aflur kann mola á tingi.
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Frtivik.
38 liflir u|>|iskoti írá fornmnniimm ella cftir skriv ligum uppskoli frá 6 lingmonnum 

kunnu i ^era álroðkandi fiirum áðurneviidu reglur veríía frim klar, um lær ikki livílu 
li rcglum í styrisskipanarlógini, ta tninsl foelvliii av lingmonnum grciða alkvoðu-

IH. Maj -  Lagtíngílov (iSr. 1) om FÆHØEHNES STYHELSESOItDNlNC 1 
SÆRANLICGENDEIt,

I Overensstemmelse med Vedtagelse aí Færoernes Laglíng sladfæslcr og kuiidgíir 
Lagmanden  folgende Laglirigslov:

1 Færoerne udgor inden for Hammerne af Higslov Nr. 137 af 23, Marts 191-8 og 
Kundgorelse iNr. 11 af 31. Marts 19 lil om Færoernes Hjemmestyre et selvs lyren du 
Folkesamfund i del danske líige.

2 Lovfnvningmyndighedcn i færiiske Særanliggender er lios Laglingel.
3 Lagmanden stadfæsler og kundgiir de Love, der vedlages i Henhold lil § 2,
Disse Love, tier affalíes paa Færiisk og Dansk. benævnes Lagtingslovc.
’l'il Stadfæstelsen kræves Underskrift uf Lagmanden sammen med en anden Lands- 

styresmand.
4 Laglingel udnævner Landsstyret.
De nærmere Hegler herfor vil være al fastsa-tle ved Lagtingslov.
Landsstyrets Formand benævnes Lagmand.
5 Landslyret er ansvarligt for Forvaltningen af Særanliggenderne. Landsstyrets 

Ansvarli "lied bestemmes nærmere ved Lagiingslov.
6 Alle Lovforslag og vigligere Foranstaltninger skal behandles af Land&slyreL
Ethverl Medlem skal afgive sil Volum til Protokollen. Beslutning lages ved Stem-

mcflcrhcd. Ved Slemmclighed er Lagmandens Stemme afgiirende,
7 Lagmanden sammenkalder Laglingel lil ordenllig Samling liverl Aars Olajdag,

29. Juli, efler afholdt Gudstjeneste. Er denne Dag Sitndag. sælles Tingel den fíil- 
gendc Dag.

Laglingels Miider er offentlige, dog kan Tingel i enkelle Tilfælde besluLte Behand
ling af en Sag for lukkede Diire.

Lagmanden lager Bestemmelse om. ihvornaar Laglingel skal slntlc. Dette kan dog 
ikke ske, forend der cr tilvejebragt Lovhjemmel for Skallernes Opkra:vning og for 
AfholdeUe af Lagtingels Udgifter,

Lagmanden kan indkalde Laglingel til overordentlig Samling, og herli! er lian 
pligtig, naar mindst Halvdelen af Laglingels Medlemmer forlanger del, for saa vidt 
ikke Tingels Samling er udsal i Henhold til § 8.

8 Lagmanden kan ndsatlle det ordentlige Lagtiugs Moder paa besleml Tid, dog 
ikke uden Laglingels Samtykke længere end 2 Maaneder.

9 Lagmanden oplose.r Laglingel, naar der herom foreligger Laglingsbeshilning. og 
udskriver slraks efter nye Valg.

Tingel Iræder igen sammen inden cen Maaned. efter aí Valgel har fundel Sled.
10 Landsstyret kan for Laglingel fremsælle Forslag (il Love os: andre Reslutninger.
11 Landsstyret udnævner og afskediger dc Tjeneslcmænd, som ifiilgc Laglingslov 

er knyttet til det færiiske Hjemmestyre.
Tjeneslemændenes Limninger, Pension m. v. bestemmes ved Laglingslov.
12 Valgret og Valgbarhed til Lagtinget har enhver Mand og kvinde, som har fyldt 

sit 21. Aar, har Indfodsrel og har fasí Bopæl paa Færoerne, medmindre vedkommende 
ved Dom er fundel skyldig i en i den offenilige Mening vanærende Handling, uden 
at denne Virkning nf Dommen er bortfaldel. En strafbar Handling kan ikke anses 
for vanærende, med mindre domfældte paa Gerningsliden var fyldt 18 Aar, og der er 
idomt ubetingel Straf af Famgsel i I- Maaneder eller derover. Arbejdshus eller Sikker
hedsforvaring, ejheller naar der er forlobel 5 Aar fra Straffens Udstaaelse, Foræl
delse eller Eftergivelse eller fra den endelige Losladelse fra Arbejdshus eller Sikker 
hedsforvaring,
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Valgrel og Vulgbarhed har heller ikke den, der nyder eller har nydt Underslottelse
af Fattigvæsenet, som ikke er en eftergivet eller ti ll>a gebet ult, eller
cr ude af Raadighed over sil Bo paa Grund af Konkurs eller Umyndiggorelse.

Ingen kan udove Vaigrel uden al være opladet paa Valglisten,
13 Nærmere Regier om Lagtingsvalg fastsættes ved Lagtinjrslov
14 Lagtinget afgor Gyldigheden af sine Medlemmers Valg.
15 Lagtinget vælger selv sin Formand og Næstformand. Valget sker ved Forholds

talsvalg.
Ifi /.aglíngets Medlemmer vælges paa '!■ Aar. De fuar el Vederlag, hvis Storrelse 

bestemmes ved Laglingslov.
17 Lflglingets Samlingssted er Thorshavn. 1 overordentlige Tilfælde kan dog Lag

manden sammenkalde Tingel til Moder paa andet Sled paa Færoerne.
18 Tinget kan af sine Medlemmer nedsætte Kommissioner lil at undersoge almen* 

vigtige Sager. Saadanne Kommissioner er berettiget lil at fordre sig forelagt skrift
lige eller mundtlige Oplysninger, saavel af private Borgere som aí offentlige Myn
digheder.

Valg af Medlemmer til Kommissioner o« Hverv sker ved Forlholdslnbvalg.
19 Ingen Skal kan paalægges, forandres eller ophæves uden ved Lagtingslov, ej- 

heller nogel Laan, som forpligter Lagtingel, oplages eller nogen Lagtinget tilhorende 
fast Ejendom eller Brugsret over suadann afhændes uden ifolge Laglingslov.

20 I hver ordinær Lagtingssamiing iforelæcger Landsstyret inden 1, September 
Forslag lil Finanslov for det folgende Finansaar.

Finansaarcl regnes fra 1. April til 31. Marls.
Kan Behandlingen uf Finanslovsforslaget ikke ventes tilendebragt inden Finans- 

aarets Begyndelse, forelægger Landsstyret Forslag lil en midlertidig Bevillingslov 
med dertil horende Skattelove, saaledes al Landshusholdningen uforslyrret kan forl- 
sælte og paatagne Forpligtelser opfyldes.

21 Forinden Finansloven eller en midlertidig Bevillingslov er \ edlaget af Laglinget, 
maa Skatler ikke opkræves.

Ingen Udg'ift maa afiholdes, som ikke har Hjemmel i den paa Anvisningstiden gæl
dende Finanslov eller anden gældende Bevillingslov. De ved Finanslov eller ved anden 
Bevillingslov fuslsalte Bevilinger kan kim udbetales i det Finansaar, i hvilkel Finans
loven giuldcr. Dog kan Landsstyret i et Tidsrum af indlil .í Maaneder efler Finans- 
aurels Udlob (Supplementsperioden) anvise Reliib, som maalle \æ rc  bevilgede paa 
Finansloven ifor del forlobne Aar.

22 Laglinget vælger een eller flere liinitcde Revisorer. Disse gennemjiaar de aarlige 
Regnskaber og pauser, at fumtlífíe Landets Indtægter er opfort deri, og al ingen 
Ldgifl uden Hjemmel i Finanslov eller unden Bevillingslov har fundet Sted. Dc 
kan fordre sig alle fornodne Oplysninger og Aktstykker meddelt. Landsslyrel kan 
ved Bekendtgorelse ifastsælte nærmere Regler for deres Virksomhed. De aarlige Regn
skaber med Revisorernes Bema-rkninger forelægges Lagtinget til Behandling og 
Afgorelse.

Forandringer i disse Bestemmelser kan ske ved Laglingslov.
23 Intel Lovforslag kan endeligl vedtages, .forinden det tre Gange har været be

handlet i Laglinget.
24 Saa længe Lagtinget er samlet, kan ingen Lagtiiigsmand lillales eller under

kastes Fængsling af nogen Arl uden Laglingets Samtykke, med mindre han er grebel 
paa fersk Cerning,

For sine Ytringer i Lagtinget kan inlel af dets Medlemmer uden Tingels Samtykke 
dragen lil Ansvar udenfor samme.

25 Lnndsstyrets Medlemmer og Rigsombudsmanden har i Embeds Medfor Adganjr 
til Laglinget og er berettigede til under Forhandlingerne al begære Ordet, saa ofte 
de skonner del paakrævet, idel de iovrigt har al iagttage Forretningsordenen, Stem
meret udover de kun, naar de tillige cr Medlemmer af Lagtinget.
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26 Lagtinpet kan ikke tage lage nogen Beslutning, naar ikke over Halvdelen aif 
dets Medlemmer er tilstede og slemmer for Forslaget.

27 Enhver Lagtingsmand kan med Lagtingels Samtykke bringe ethvert olifenlligl 
Anliggende under Forhundling og derom afæske Landsstyrets Forklaring.

28 Intet Andragende maa overgives Lagtinget uden gennem dets Medlemmer eller 
Landsstyret.

29 Tinget fastsætter de nærmere Bestemmelser, der vedkommer Forretnings
gangen.1)

30 Forslng til Æ ndring i eller Tiliæg tii denne Lov kan fremsættes i Lagtingel 
i ordentlig eller overordentlig Samlin". Vedtage Forslaget, oplóses Tinget, o? Psy- 
valg afholdes. B lher Forslaget vedtaget af det nyvalgte Ting, hliver del al stad 
fæste.

31 Denne Lov Iræder strak? i Kraft.

13. Maj Lógtingslóg nr. 1 um STVIUSSKIPAN FØROYA f SEHMALUM.
Samsvarandi samtykt Foroya Logting; slaðfestir og kunnger LógmaSur hesa iog- 

tingslóg:
1 Foroyar eru innanfyri markið í rikislóg nr. 1H7, 23. mars 191$. og kunngerð 

nr. 11. 31. mars 1918, um Foroya heimaslyri sjálvstyrandi tjóð ! danska ríkinum.
2 Lóggúvuvaidið í fbroyskum sermálum er hjá Logtingi.
3 Logmaður staSfestir og kunnger lógirnar, ið samlyktar eru samhærl § 2.
Hesar lógir, i3 verða al orða á fbroyíkum og donskum, nevnast logtíngslógir.
Til slaðfestingina krevsl im dirskriíl av logmanni saman við bðrum landsstyris- 

inanni.
4 Lógtingið setur landsslyrið.
ÍSærri reglur hesum viðvíkjandi verða al á^ela við lógtingslóg.
Formaður landsstyrisin.s verður nevndur logmaður.
5 Lands iyrið slendur lil svurs fyri umsitingiui av sermálunum- Áhyrgd lands- 

styrísins verður nærri ásett við logtíngsióg.
6 I landsstyrinum skulu viðgerast olt iogtingsuppskot og tydningarmiklar fyri- 

skijianir.
Hvor landsstyrismaður gevur sina stbðu tii gcrðahókina. Avgerð verður tikin 

við atkviiðumeiríluta. l 'm  alkvoðurnar standa ú jbvnutn, ræður lUkviiða log- 
mannsins.

7 Logmaður slevnir Logtingi til vanliga tingsetu ‘hvtirL ár Ólavsbkudag 29. juli, 
eftir al gudslænastu er hildin. Er hesin dagiir sunnudagur, verður tíngið seil dagin 
eflir.

Fundir Logtingsins verða liildnir fyri opnum hurðum. Tó kann litigið í einslbkum 
forum saml.ykkja viðgerð av máli fyri stongdum durum.

Logmaður ásetir, nær tíngið verður slilið. Hettu má ló Ikki verðu gjort, íyrr enn 
givín er lúgarheimild til uppkrevjan av skattum og til gjald av útreiðslum Lógtingsins.

Logmaður kann stevna tinginuin tii eykatingsctu. og hetta cr hami skyldugur al 
gera, lá í minsta lagi ;he)mingur av tingmonnum krevur tað, um ikki tingsetan er 
sleðgað samsvarandi § B,

8 LiigmaSur kann í vtinligarí Ibgtingssetu leggja ifundirnar niður áviísa tíð, tó 
ikki longur enn 2 mánaðar uttan samtykt lingsins.

9 Logmaður loysir u|»p Lbgtingið. tú ið tingsamlykt er gjord tí viðvíkjandi, og 
skrivar út nyval beint aftaná.

Tingið kernur íaman aftur innan mánað aftan ú vulið.
10 Lands-tyrið kann leggja fyri Logtingið ujipskat til lógir og oðrar samlyklir.
11 Landsstyrið setir i og loysir úr embæti teir tænastumenn, snm wimsvaramli lijg- 

tinglóg standa undir íóroyka heimaslyrinum.
Lbnir, cflirlónir o, s. fr, hjá tænastumonnunum verða -eliar við lógtingslóg.

t) Jfr. Tlngskipan Fiiiitya Liiglíngs 5. Maj 1948.
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12 Valrælt og valfiiri \ið  Sóglinpsval hava menu °g kvinnur, Ið eru 21 ár, hava 
heimarætl og faslan búslað í Fbroyum.

Valrælt og vatfori hevur tó ikki lann, ið er kendur sektir í gerð, ið er vana:randi 
í almcnnari hugsart, um ikki hetrda Fylgja av dóminum er burturfallin. Straífverd 
gerð virkar ikki vanærandi, tillan hin domdi hevði fylí 18 ar, tá ið gerðin varð útint, 
og ihevði íingið treylaleysan dóm Lil fon^sul i minst 1 mánaðar. arbeiðshús ella trygd- 
arvarðhald, og heldur ikki, tá ið 5 ár eru farin aftan á straffurin er úlslaðin, av- 
oldaður ella eílirgivin, ella eflir lað ávarandi endaliga er sloppin leysur úr arbeiðs- 
húsi ella trygdarvarðhaldi.

Heidur ikki hevur hann valrætt ella vatfori, sum íær ella ihevur íingið fálækra- 
sludnað, sum ikki antirr cr eftirgivin ella afturgoldin, ella hevur mist ræði yvir 
búgvl sinum orsakað av troli ella av, at hann cr gjrirdur ómyndigur,

Eingin kann alkvbða ultan hann er á vallislanum.
13 INærri rcghir um lógtingsval verða al áseta við lótingslóg.
14 Loglingið avger gildi av vali tingmanna.
15 Loglingið velur sjálvl formann og næstformann. Valið fer fram við lutfallsvali.
16 Logtingsnienn \erða valdir fyri 1 ár. Teir fáa samsyning, ið verður ásell við 

logli ngslóg. _ _
17 Snmkomuslaður L-ogtingsins er Tóríhnvn. Tá serslakl er áfalt, kann lógmaður 

ló kalla lingið saman til fundar á oðrum slaði í Foroyum.
18 Tingið kann skipa nevndir nv tingmonnum at kanna almenn tyðandí mål. Tílikar 

nevndir hava rætt at krevja skrivligar ella munnligar frágreiðingar frá privalum 
horgarum eins og frá almennum embæti*mannum.

Val av nevndarmonnum og umboðum fer fram við lutfallsvalú
10 Eingin ekalltir má verða álagdur, broyltur ella avtikin utlan við logiingslóg. 

Lán, ið skuldbindur Luglingtð, má ikki verða lUsið, og má 'heldur ikki sola ella onnur 
lalan av hendi av fastognum landsins ella nytslurætti leirra fara fram uttan sam- 
svarandi loglingslóg.

20 [ hvorjari vanligari tingselu leggur landsslyrið innan 1. september fram upp- 
íkot lil ííggjarlóg fyri komandi fíggjarár.

FízEiarárið er írá 1. aDril til 31. mars.
Um viðgerðin av uppskotinum lil ííggjarlóg ikki kann ætlast at verða liðug, áðrenn 

fíggjarárið byrjar, leggur landsslyrið fram uppskot til bráðíengis ííggjarlóg við 
hartil hoyrandi skattalógum, solciðis al húsbald landsins ólarnað kann fara fram og 
áliknar skyldur verða hildnar. '

21 ASrenn ííggjarlóg ella bráðíengis figgjarlóg er samlykl á Lbglingi, má skatlur 
ikki verða kravdur.

Eingin útreiðsla má verða goidin, ið ikki er heimilað í  fiíggjarlóg, galdandi, tá ið 
utreiðslan verður ávísl, ella f aðrari galdandi lieimildarlog. Tær játlanir, ið eru 
ásettar i ííggjarlóg ella aðrari heimildarlóg, mega berl verða goldnar í tí fíggjarári, 
sum figgjarlógin er galdandi. Tó kann landsstyr« í tiðarskeiði inntil 3 mánaðir, aftan 
á fíggjaráriS er endað ávísa pening, ið er játlaður á ííggjarlóginí ifyri árið, ið fór.

22 Loglingið velur ein ella íleiri lonlar roknskapargrannskurar. Teir grannska 
ársroknskapirnar og ansa. at inntbkur landsins allar eru laldar, og at einki er 
goldíð ultan heimild í ííggjarlóg ella aðrari heimildarlóg. Teir kunna krevja at fáa 
allar upplysingar og bil skjol, ið tetmum torva. Landsstyrið kann við kunngerð sela 
nærri reglur fyri virki leirra. Ársroknskapirnir við viðmerking grannsk 
arnnna verða al leggja fyri Loglingið lil viðgerðar og samlyklar.

Broytingar í hesum reglum kunna verðu gjbrdar við logtingsióg.
23 lEinki lógaruppskot kann verða eitdaliga samlykt ultan at 'hava fingið 3 við- 

gerðir á tingi.
24 Meðan Loglingið silur, má loglingsmuður ikki uttan tingsins samtykt verða 

úlataður ella sellur fasl.ur á nokran hátl, ultun so er, at hann verður likin í brotsgerð,
Ei ngin logtingsmaður kann ultan lingsins samlykl verða kravdur til svors uttanting^ 

fyri tað, hann hevur lalað innantings.
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25 Landsstyrismenn og nkituinboS^maSiir eiga embælis vegna algongd til Log 
lingið og rætt til á fundum at laka lil orða, ta ið leir halda tað verða neyðugt, 
men skulu annars halda tingskipanina. Alkvoðurætt hava teir bert, lá ið teir eisini 
eru logtingsmenn.

26 LogLingið kann ikki gera íam lykl um nakað mál, uttan at meiri enn helming- 
urin av tin‘_?monnum er a fundi og fyri tnalirium.

27 Heimilað er hvorjum lógtingí-imnni við tingsins loyvi al leggja fram til við- 
gerðar almenn mál og ihesum viSvikjandi krevja frágreiðing frá landsstyrinum.

28 Eingin uniaókn verður logd fyri logtingið, ultan lingniaður ella landsstyrið 
flytur hana fram.

29 Tingið ásetur nærri reglur tingskipanini viðvíkjandi1 j .
30 Uppskot til broylingar ella uppískoyti til hesa lóg kunnu verða lógd fyri Lbg- 

tingið í \anligari ling-eHi ella eykatingsetu. Um uppskotið verður samtykt, verður 
lingið upployst, og nyval fer fram. Verður uppsknlið samlykl av hesum nyvalda 
tin gi, verður lað al slaðfesta.

31 Henda lóg kemur í gildi beinan vegin.
13. Maj Lagtingslov (Nr. 2) om FÆRØERNES FORVALTNING.
1 Den udovende Myndighed over og Forvaltningen af Færoernes Særanliggender 

er hos Landsstyret.
2 Særanliggender er de Sager, og Sagsomraader, der med Hjemmel i Rigslov Nr.

1 >7 af 23. Marts 1918 og Kundgorelse Nr. 11 af 31. Marts 19-18 om Færoernes 
Hjemmestyre er henlagt lii det færoske Hjemmestyre.

3 Landsstyret bestaar af Lagmanden, der er Styrets Formand, samt af lo eller flere 
andre Landsstyresmænd.

Landsstyrel udpeger blandl sine Medlemmer den der i Lagmandens Forfald vil 
have al udfore Lagmandens Funktioner,

4 Lagmanden vælges af Lagtingel.
\  algbar er enhver, der opfylder Betingelserne for Valgbarhed til Laglingel.
Valget finder Sted som Flertalsvalg efler de Regler, der ifolge Lagtingels Forret

ningsorden gælder ved Valg af Enkellmænd, jfr. Forretningsordenens § 33.
5 De ovrige Landsstyresmænd vælges af Lagtingel efler Forslag fra Lagmanden.
6 Landsetyrets Funktionsperiode falder sammen med Lagtingels Valgperiode. Efter 

hvert Lagtingsvalg skal Valg eller Genvalg af Landsstyret finde Sted. Landsstyret 
har Pligt til at fungere, indlil nyt Landsstyre er valgt,

I Tilfælde af, at Stillingen som Lagmand eller som anden Landsstyresmand maatte 
blive ledig i Lobet af Valgperioden, vælger Lagtingel ny Mand til Landsstyret for 
Resten af Valgperioden efter samme Regler som ovenfor i §§4 og 5 an fort.

7 Lagmanden og de andre Landsstyresmænd oppebærer Lón som fastsat ved Lag- 
tingslov,jfr. § 11 i Lagtingslov om Færoernes Styrelsesordning í Særanliggender.-)

8 Landsstyret ihar sil Sæde í Thorshavn. Det træder sammen saa hyppigt, Lagman
den skonner detle paakrævet, eller naar en af de ovrige Landsstyreímænd kræver 
dette.

Beslutninger træffes ved Stemmeflerhed. Ved Stemmelighed er Lagmandens Stem
me afgørende.

Over Moderne fores Forhandlingsprotokol, der ved Modets Slutning underskrives af 
de modle Landsstyresmænd.

9 Hver Landsstyresmand er ansvarlig overfor Lagtinget for rigtig og forsvarlig 
Udovelse aif den Administration og Forvaltning, som er betroel ham.

Administrationen af de Omraader, der er underlagt Landsstyret, fordeler Lands- 
slyresmændene imellem sig.

Lagmanden anviser alle Udbetalinger af Landskassen og paaser, at disse ikke 
overskrider de af Tinget givne Bevillinger.

! ) Sbr. tinghkipan 5. m aí 1948.
s) Jfr. LI. Nr. 5 af 14. Maj 1948.
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10 Landsstyret ansætter de lil Hjemmestyrets Forvaltning fornodne Tjenestemænd 
indenfor de Bevillinger, som er vedtaget af Lagtingel. Landsstyret bestemmer ved 
Instruks Tjeneslemændenes Forvaltnings- og Embedsomraade.

11 Del. paahviler Landsstyret at forelægge Tinget Forslag lil Finanslov for Fær
oerne for det folgende Finansaar, jfr. § 20 i Lagtingslov om Færoernes Styrelsesord 
ning i Særanliggender.

12 Det paahviler Landsstyret al paase, at ingen Udgift afholdes, som ikke har 
Hjemmel i den paa Anvisningsliden gældende Finanslov eller anden gældende Be
villingslov. De ved Finanslov eller ved anden Bevillingslov fastsatte Bevillinger kan 
kun udbetales i det Finansaar, i hvilket Finansloven gælder, ligesom Overforsel fra en 
Post til en anden ikke kan linde Sted uden udtrykkelig Hjemmel hertil i Loven. 
Landsstyret har dog Ret til i et Tidsrum af indtil H Maaneder eíler Finansaarets l  d 
lob at anvise Beliib, som maatte være bevilgede paa Finansloven for det forlóbne 
Aar.

13 Laglingels Regnskaber affatles for Finansaurel og skal aflægges paa den Maade 
og til den Tid, som er bestemt af Lagtinget.

14 Denne Lov træder slraks L Kraft.

13. Maj Loglingslóg nr. 2 um UMBOÐSVALD FØROYA.
1 l mboðsvaldið viðvíkjandi foroyskum sermálum og umshingin av leimum er hjá 

landsslyrinum.
2 Sermál eru tey mál og málsoki, ið samsvarandi ríkislóg nr. 137, 2á. mars 1918, 

og kunngerS nr, 11, 3L mars 19-lfi um Foroya heimaslyri eru logd undir fóroy ka 
heimaslyrið.

3 Landsstyrið er skipað við liigmanni, ið er styrisins formaður, og 2 elia fleiri 
oðruni landsstyrismonnum,

Landstyrið ^elur «ínámillum hann, sum skal vera í logmanusins stoð, tá ið log- 
maðurin hevur forfali,

4 Logtingið velur logmannin.
Valfiirur er hann, ið uppfyllur ireytirnar fyri valfori lil LogtíngiS.
Valið fer fram sum meirilulaval eflir leimum reglum, sum samsvarandi Logting- 

sins lingskipan galda viðu'kjandi \ a!i a\ einslakum manni, sbr, lingskipanina. 
grein 33,

5 Hinir landsstyrismennínir verða valdir av Lbgtinginum eflir uppskoli fra Lóg- 
martni.

8 Slarvslíð landsstyrisins fellur saman við Lbglingsins valskeiði, Aftaná hvort 
líigtingvaS fer fram val ella afturval av landssly rin um,Landsstyrið Jievur skyldu al 
virka, inntil nytl landsslyri er vall.

Um cmbætið sum logmaður ella sum annar landsstyrismaður verður ósetl í val 
skeiðínum, velur Logtingið nyggjan mann í landsstyrið fyri la LiS, sum eflir er a\ 
v alskeiðinum, eflir somu reglum, sum nevndar eru frammanundan í §§ 1 og 5.

7 Logmaður og hinir landsstyrismenninir fáa lon sum áselt við lógtingslóg, saman 
ber § 11 í lógtingslóg um slyrisskipan Foroya í sermálum.t)

8 Landsstyrið hevur selur sítl í Tórsliavn. Tað kemur saman, so oJla logmaðurin 
heldur laS vera neyðugl, ella lá ið ein av hinurn lundsslyrismonnunurn krevur lað.

Avgerðir verða tiknar við alkvoðumeirilula. Um atkvoðurnar standa á jovnum, er 
alkvbða logmannsins avgerandi.

Viðvíkjandi fundunum verður híldin gerðabók, sum, tá ið fundurin er at enda, 
verður undirskrivað av leim moílu iandsslyrismonnum.

9 Hvor landsslyrismaður hevur yvir fyri Lbgtinginum ábyrgd av at rókja tað 
umboðsvald og la umsiton, sum leimum er latin upp i hendur. beínt og forsvarliga.

Umboðanina av leimum ókjum, ið eru undir landsslyrisins ræði, byla land-styris- 
menn sin ámillum.

!) Slir. II. rir. 5, !•), m ai 19IH.

836



13 Maj 1 9 4 8

LogmaSur ávisir allar útreiðslur úr kassa landsins og ansar, al hesar úlreiðslur 
eru ikki sliirri enn tær jállanir, sum lingið hevur samtykt.

10 Landsstyrið setur teir tænustumenn, sum torvur er á viðvikjandi umsiling av 
heimastyrinum, inuanfyri tær jáLtanir, ið eru gívnar av Logtinginum. Landsstyrið 
ásetir við reglugerð umsitingar- og emhætisoki lænaslumanna.

11 Landsstyrið hevur skiyldu ot ieggju fyri tingið uppskal til fíggjarlóg fyri For
oyar fyri ko man dí fíggjarár, samanber § 20 i Iðglingslóg um slyrisskipan íyri For
oyar í sermálum.

12 Tað er skylda landsstyrisins at ansa, at otigar útreiðslur verða goldnar, sum ikki 
hava lieimild í fíggjarlóg, ið er galdandi, lú ávísan fer fram, ellu i aðrari galdandi 
heimildarlóg. Tier játlariir, sum eru ásellar við fíggjarlóg ella aðrari heimildarlóg, 
kunnu berl verða goldnar í li fíggjarári, lá fíggjarlógin er galdandi, eins og yvir- 
flylan frá einum posti ti! annan ikki kann fara frum uttan greíniliga heimild til 
liella í lógini. Lundsstyrið hevur l« heimild til í einum tíðarskeíði av inntil 3 mán- 
uðar, aflan á at fíggjarárið er lokið, aí ávísa pening, sum er játtaður í fíggjarlógini 
fyri farna árið.

13 Roknskapir Logtingsins verða at gera fyri figgjarárið og verða al greiða á 
tann liáll og til lær líðir, sum Logtingið ásetir.

14 Henda lóg kemur í gildi beinan vegin.

13. Maj YVIRTØKA AV SERMÁLUM (Logtingssamtykt).
Sambarí lieimastyrislógini nr. 137 av 23. mars 1918 og kunnjjerð av 31, i >oma 

mánaði >amtykkir lingið al leggja undir heimaslyrið hesi mál 0" malsbkí:
1. Foroya egna slyrisskipan innanfyri avmarkanina i nyskipanini.

Harundir hoyrir —  innan fyri nevndu avmarkan — aselanir um logtingið, lóg 
ura val lil tess, umsilingarvaldið, skapan, samtykkjan og staðfe*ling logtings- 
lóganna og kunngeritig teirra, setan av egnurn tæuaatumonnum. avsetan teirra, 
lænasíulreylir, lonir og eftirlónir teirra.

2. kommunal mal.
Hurundir hoyra stjórnan nv koinmununum, eftirlil við teimum, kommunu 
skattur.

3. Byggingar- og brunamál, ællanir yvir byir, húsaspurningar, leiguspurningar, 
fólkayvirlil.

4. Apolek.
5. Arbeiðarur, arbeiðaraviðurskifli, lærudreingir, hjálparmenn, fritið,
O. BeinleiðLs og óbeinleiðis skaltur.

Harundir hoyra eisini stempulgjiild, gjald a\ lolalisalorspæli, gjald av "erligum 
fiiroyskum happadrátli, meðan gjald fyri avgreiðslu, -o sum skiftigjóld. ræltar- 
sportSar, tinglesingargjold fara lil tann, iS ber úlreiðshirnar av ávarandi slovni.

7. Jáltanarrælt og yvirhovur rastt lil at ráða yvir tillum egnum inntbkum. Skipan 
av roknskaparfiirslu, grannskoðun og decision viðvíkjundi egnum innlokum o£ 
útreiðslum.

8. Cóðkennan a\ havnagjóldum.
9. Skjulatióvn, bókasóvn, gripagoymslur.

Undantikið frá hesum verða skjcil ríkisins; fyrivarni verður tikið \iðvíkjandi 
skyldu lil al lala prent lil kgl. bókasavnið.

10. Friðan av bygpningum og náltúrufriðan.
11. Tryggjan av strond, kanulir, valnorkustoðir, samferðslumál. harundir vegir, 

jarnbreyt, sporvegir, fergur, huss- og Farmakoyring.
Motor- og ferðsluviðurskiíti.
Telefonmál í Fiiroyum.
Eleklrisk virki.

12. Landbúnaðarviðurskifti.

837



1948 13. Maj

Harundir almenn búnaðarlóggáva, festi, leiga, sundurbytan, útskíft.ing, hú: 
mannsbrúk, urtaalan, húsdjóraalan, urtagarðsbruk, hjávinnur bunaSarains, jarð- 
arbót, skógrokt.
Djóralæknamál,
Fyriskipanir móli skaðadjórum.
Húsdjór, valdgerð, djóravernd, httndslóg,
Jakt og friðan av djórum a territoriinum.
Fiskiskapur og íriðan av fiski a territoriinum.
Matrikulsmáí.

13. Sjónleikar- og Ijósmyndarloyvi, skemlunarmál. Innsavnan og burturlutan, Skipa- 
strandingar og reki. Finningargóðs, Eitur, spreingievni, vápn.

1 k  Útgerðar-, framleiðslu- og bytingarinál. Prísansan, hámarksprísir. Skamtanir, 
rabat- og sludningsskipanir. Tantieme- og vinningarmark, Umfaran við vorum. 
Reglur um rúsdrekka. Regiur um afturlutingartíð. Matstovur og gistingarhús. 
Vinnumál Handils- og felag^skráseiing. Skipaskráseling. Handilssemingsmenn. 
translatorar, dispaohorar, \egarar, mátarar. Grannskoðamr. Goymsluhús. Kom
mission, agentur, handilsferðameniu Agentur fyri útlendsk handitsfelóg. Bók- 
íorsla. Kreditfelog o. I., tnyggingarfelog í Foroyum.
15. Yvinformyndaraslova í Foroyum, Tinglesing. Ferðamannaviðurskiftí. Eks
propriation til serlig endamal. Ásetanir um framleiðslu av prenti. Serstakar 
ásetanir um serliga t'íðarrokning. Val av almennurn álitismonnum. Eins rætt- 
indi fyri menn og kvinnur.
Harumframt: Fólkaháskúlan. Navigatiónsakúlan.

Tingið samlykkir. at samráðingar skulu íara fram við danska ríkisstyrið viðvíkj- 
andi B-málunmn:

Ráevni t undirgrundini,
Radio,
Loflferðslu,
Eftirlit við inn- og útfluUningi.

11, Maj Lagtingslov (Nr. 1* om VALG TIL FÆRØERNES LAGTING. (Ind
lejet i Bek, 21, Juni 1939).

11. Maj -  Lagtingslov (Nr. 5) om LANDSSTYREMÆNDENES LØNNINGER. 
I 1) Der tilkommer Lagmanden el aarligt Vederlag paa 12.000 Kr. og de andre 

Landsslyresmænd h\er et aarligt Vederlag paa 10.000 Kr. Udover disse Belob ydes 
almindeligt Honorartillæg.
Naar en Landsstyresmand fratræder Stillingen, tillægges der ham, for saa vidt han 
gaar over i anden Virksomhed med Lon af ikke over 80 Rf af den Lon, han havde 
som Landsstyresmand, Ventepenge efter folgende Skala:

Tjenestetid 1 2 Aar 1.000 Kr. aarl.
Tjenestetid 2 I Aar 2.000 Kr, aarl.
Tjenestetid I— 6 Aar 3.000 Kr, aarl.
Tjenestetid 6—8 Aar f.000 Kr. aarl.
Tjenestetid 8 Aar 5.000 Kr. aarl. 

med almindeligt Honorartillæg.
Ventepengene ydes over el Tidsrum af 4 Aur efter Reglerne i Stiykke 2.
Vederlaget udbetales med 1 maanedltg forud fra den forste Dag i den efler Ud

nævnelsen fiiígende Maaned og lil Udgangen af den Maaned, i hvilken Afgangen fra 
Stillingen finder Sted.

l ) Som in d r e t  ved LI. Nr. 28 nf 17. M arts 1951 og Nr. 51 nf 29. Aiig.1951.
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2 I Uepræsentationsvederlag ydes der Lagmanden G.000 Kr.1) aarlig, som udbe
tales overensstemmende med Keglerne i § 1, 2, Slk.

Dette Tillæg er skattefrit.
3 Besidder en Landsstyresmand ved sin Tiltræden Hverv í offentlige eller priivate 

Virksomheders, Forelagenders eller Institutioners Tjeneste, vil diase som Regel være 
al fralræde. Dog kan ban undtagelsesvis med forelobig Billigelse af Lagmanden be
vare saadanne Hverv, hvis Varetagelse efler dennes Skon ikke kan berede Vanskelig
heder i Udforelsen af hans Embedspligt som Landsstyresmand eller i hans Forhold 
til de forskellige Forvaltningsgrene. Lagmanden skal i saa Fald straks skriftligt til
stille Lagtingets Budgetudvalg Meddelelse lierom. Udvalget kan inden Forlobet af 
1 1- Dage efler Meddelelsens Modlagelse nægte den vedkommende Landsstyresmand 
Tilladelse til at bevare saadanne Hverv. Efler Forlobel af dette Tidsrum meddeler 
Lagmanden Tingets Formand, hvilke Hverv den vedkommende Landsstyresmand har 
Tilladelse til vedblivende at varelage.

Er Laglingel ikke inde, naar Lagmandens forelobige Billigelse indhentes, har 
den Gyldighed, indli! 'Lagtingels San»mentra:den og Valg af Budgetudvalg har fun
det Sted. Sagen vil derefter være at behandle som forannævnt.

Ingen Landsstyresmand maa, medens han beklæder Stillingen som saadan over
tage nogel nyt Hverv af den i Paragraffens lsle Stykke nævnte Art.

Besidder Lagmanden ved et Landsstyres Tiltræden Hverv af den omhandlede Art, 
skal Meddelelse tíl Budgetudvalget finde Sted derom, ihvis han onsker al bevare 
nogel af disse, hvorefter der forholdes i Overensstemmelse med nærværende Para
grafs 1ste Stykke.

Hvervel som Laglingsmand er undtaget fra Bestemmelserne i denne Paragraf.
4 Udnævnes en Tjeneslemand lil Landsstyresmand, kan den af ham hidtil be

klædte Tjenestemandsstilling holdes besat ved Konstitution for hans Funktionstid, 
hvis del skonnes forsvarligt af Hensyn til Stillingens Tarv, og for saa vidt og 
saa længe Konstitution i Stillingen overhovedet er tilladl. Lagmanden *kal herom 
give Meddelelse til Lagtingets Budgeiudval;:, hvorefter der forholdes i Overensstem
melse med § 3, 1. Stk.

1 1. Maj Logtingslóg nr. 5 um samsyning landsstyrismanna.
1 - )  Lógmaður fær í samsyning árlíga 12.000 kr. og hínir Jandsstyristtienninir

10.000 kr. hvor. Harumframl verður veitt teim vanlig viðbóL sum honorarlontlr.
Tá ein landsstyrismaður fer frá, fær hann, ífall hann gongur yvir ií slarv, sum 

gevur honum eina lon, iff ikki er omanfyri 80 r i av ti Jim, hann ihevðí sum lands- 
styrísmuður, -væntipening eftir fylgjandi skala:

T æ n aslu L Íð  1 2 ár 1.000 kr. árl.
Tænaslutið 2 1 ár 2.000 kr. árl.
Tættaslulíð 1— 6 ár 3.000 kr. árl.
Tænastutíð 6 ^ 8  ár 1.000 kr. árl.
Tænastutíð 8 úr 5.000 kr.árl.

umframt vanliga viðbót sum fyri honorarlontnr.
VænLipeningurin verður goldin í I ár eftir reglunuin i 2. pelti.
Samsyningin verður goldin frammanundan við ' / j-j um mánaðin frá fyrsla degi 

í mánaðinum, aftaná hann er sellur, íil úllopið av lí mánuði, tá bann fer frá.
2 .Logmaður fær sura itorðfæ 6.000 kr..a ) sura verða al rinda sumhært realurnar 

í § 1, 2. pi.
Borðfæið er skatlafnítt.

<> Æ ndret li] B 000 Kr. \e<l LI. nf 17. Murts 1951.
'-) Sum liroytt vi5 I). nr. 28, 17. mars 1951 nr. 51, 29. iia^. 1951.
a) Broytl ti BrøO kr. víS II. 17, mars 1951.
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3 H e\ur landsslyrísmaður, !á ið hann tekur við, slíirv í almennari ta:nastu ella 
privatum \irkjum, samlókum ella stoinum, skal hann vanliga siga ley fru sær. 
Tó kann hann i ihendinga forum við fy ribils samtykki logmannsins hulda hlikum 
storvum, um logmaður hcldur, at tey ikki kunna hava við sær trupulleikar i rokj- 
anini av embælisskyldu hansara sum landsstyrismaður ella n hunsnru viðurskiftum 
áraka leim ynisu rakstrartætlunum, Logmaður skal, um so er, alt fyri eitt skrivliga 
senda íiggjarnevnd Logtingsins boð um hetta. Fíggjarnevndin kann innan iíyri
1 i dagnr aflaná móltokuna syta ávarandi landsstyrismanni at halda tílikum stdrv- 
um, Aflaná uLlopið av hesum tíðurskeiði sigur logmaður Iðgtingsformanmnum frá, 
hvorji slim  ávarandi landsstyrismaður framvegís hevur loyvi al rokja.

Er lógtingið ikki saman, tá logmannsins fy ribi Is samtykki er fingið, hevur taíí 
gildi, til Lógtingið er komið saman og hevur \ull fíggjarnevnd. Málið fær við 
gerð, sum sagt er frá frammanundan.

Landsslyrísmaður má ikki taka íinóti niikrum av teiinuin í 1. pt. i hesi gr. 
nevndu storvum, meðan hann situr sum lundsstyrismaður,

Hevur logmaður. tá landsstyr! lekur við starvi, slfin av teim her uinróddu, skal 
fíggjarnevndin fáa boð um tað, um hann ynskir at halda niikrum av leimum; um 
so er, verður at fara fram eflir reglunum í 1. pt. i hesi gr.

Slarvið sum logtingsrnaður er undantikið frá reglunum i hesi grein.
4 VerSur lænastumaður valdur landsslyrismaður, kann embæli hansura rokjuot 

við settum tænastumanni fyri valskeið landsstyrismannsins, utn tað verður hildíð, at 
embætið toli r tað, og um tað er, og so leingi tað er loyviligt. at ríikja embætið 
við settum manni.

Logmaður skal geva Logtingsins ííggjnrne\nd boð um hetta, og so verður farið 
fram eflir reglunum í X, pt, í § 3.

2. Aug. —  Bek. Nr, -t;IS om Ophævelse af Bek, om Forsikring uf færiiske Fiske- 
furlojer mod Krigsfare,

Efler at der af Amtmanden og Lagtinget under Krigen er gennemfort Bestemmelser 
om Forsikring aí færbske Fkkefarlbjer mod Krigsfare, hvilende paa Lov Nr. IBS af 
í. Maj 1939, ophæves Bekendtgorelse Nr. 307 af 7. Sept, 1939, jfr. Bek. Nr. 118 af
2. Apr. 19-10.

27. Aug. — Bek, Nr. 373 om Godkendelse af et særligt FÆRØSK FLAG.
1 § 12 i Lov Nr. 13? af 23, Marls 19-18 om Færoernes Hjemmestyre bestemmes 

det, at der anerkende* et særligt færíisk Flag. Paa derom af Statsministeren efter 
Henvendelse fra Færoernes Landsslyre nedlagt Forestilling har Hans Majestæt 
Kongen under 25. Juli 19-18 allerhojest godkendt dette Flag saaledes:

Del færbske Flag er ihvidt med et hbjrbdt Kors med mbrkeblaa Rande. Kor
sets rode Del svarer li! 1/8 af Flagets Hbjde. den blan Iland ti! Halvdelen af delt 
rode Del. De hvide Felter nærmest Stangen er kvadratiske, de ydre er dobbelt 
saa lange som dis.se. Flagets Hojde og Længde forholder sig som 8 lil 11,

Samtidig har Huns Majestæt Kongen bifaldet, al delte Flag uden særlig Tilladelse i 
de enkelte Tilfælde ogsua maa anvendes i den ovrige Del af Kongeriget.

15, Sept. — Laglingslov Nr, 15 om Indfbrsel og Udfbrsel, Behandling og Til
virkning af FISK og iFiskeriprodukter m. v,

lUdfbrsel1) fru Færoerne uf Klipfisk og Saltfisk kan indtil videre ikke finde 
Sled uden Tilladelse fra Landsstyret, hvortil Andragende indeholdende Oplysnin
ger om Salgsbetingelser maa indsendes.

J) Jfr. Kundg. Nr. 22 nf 25. S- pt. 1(J48. 
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Tilsvarende Regler gælder for Afhændelse i Havn udenfor Færiierne af Saltfisk 
fanget af her hjemmeliorende Skibe, som ikke anliiber Færoerne med Fungslen.

2 Landsstyret kan udstede Forbud mod Indforsel1) til Færoerne og Udfórsel fra 
Færoerne af Ferskfisk, sallel Fisk og Fiskevarer, herunder Tran, samt Produkter 
af Hvalfangst, ligesom Landsstyret kan paabyde, at den nævnle Ind- og Udforsel 
kun maa finde Sted under Iagttagelse af de Forskrifter, Landsstyret i saa Hen
seende maatte fastsætte.

Bestemmelserne kan omfatte Fisk, Fiskeriprodukter og Hvaifarigstprodukter, der 
med paa Færoerne hjemmeliorende Farloj udfores ti! Udlandet direkte fra Fangstste
det eller fra fremmed Indkiibssted.

3 Landsstyret kan fustsæUc Bestemmelser oin Behandling og Tilvirkning af Fisk 
og Fiskeriprodukter, forsaavidt Bestemmelser herom ikke allerede er givet i sær
lig Lov.

De med Bestemmelsernes Genriemforelse forbundne Udgifter kan forlods afhol 
des tif Landskas-sen og kan derefter fordeles paa Eksportørerne efter nærmere aí 
Landsstyret fastsatte Regler,

4 Overtrædelíe eller Forsog paa Overtrædel=e af denne Lovs Regler eller de i 
Medfor af nærværende Beslemmelser givne Forskrifter slraffes med Biider, der lil
falder Landskassen.

5 Denne Lov træder i Kraft slraks, og samtidig ojiha-ve-: KiindjiiireUe TS r. 11 
af II , Dec. 1911 og Lagtingslov \ r .  10 af 8. Juni 19-18.

15, sept. Ltiglingslóg nr. 15 um inn- og úlffultning, viðgerð og virkau av 
FISKl OG FISKÚHíDRATTI o. 6.

1 Klippfiskur og saltfiskur kann fy rihils ikki verða útflutlurJ ) ur Fiiroyum ultun 
lundsstyrisins loyvi, og umsóknir við upplysingum um solutreytir verða at senda 
landsstyrinum.

Tilsvarandi reglur galda, lú skip heirnahoyrandi í Fiiroyum av henda fisk i havn 
uttan fyri Fiiroyur ultan ul sigla inn i Fiiroyum við veíðuni.

2 Landsstyrið kann bunna innflultning*1) til Fiiroya og útflutlning úr Foroyum 
av feskfiski, saltíiski og fiskavorum, hernndir lysi, og úrdrátlum úr hvalaveiðu, eins 
og landsstyrið kann bjóða, al nevndi inn- og úlfluítningur bert kann farn fram 
eftir teimum fyriskipanum, sum landsstyrið ásetir hesum viðvikjundi.

Ásetanirnar kunnu umfata fi=k, fiskúrdráu og hvalaveiðuúrdrátt, sum við skipi 
heirnahoyrandi í Foroyum verður fluttur lil úlheimin beinleiðis frá veiðuslaðnum 
ella frá fremmandum keypsslaði.

3 Landsstyrið kann ásela reglur um viðgerð og virkan uv fiski og fiskúrdrátli, um 
ikki áselonir longu eru gjordar um hetta í serligari lóg.

Úlreiðslurnar av al sela hesar reglur í verk kunnu frammanundan verða goldnar 
úr lundskassanum og kunnu siðan verða javnaðar á útflutlningsmenninar eflír nærri 
reglum úsettum uv landsstyrinum.

‘1 Brot ella brolsroynd móti reglunum í hesi lóg ella reglugerðum ásettum við 
heimild i hesi lóg verða revsað við sektum, sum falla til landskassnii.

5 Henda lóg kemur í gildí beinan vegin, og samstundis verður uvlikin kuntigerð 
nr. -11, 11. december 1944, og logtingslóg nr. 10, 8. juni 19 IS.

15. Sept. — Lagtingslov Nr. 16 om FRITAGELSE FOR SKATTER OG AFGIF
TER FOR SYGEHUSE.

Grunde og Bygninger, der anvendes lil Sygehuse, íritages for alle Skaller, Af
gifter og Byrder, saa længe de anvendes lil nævnte Formaal.

De i Anledning af eller i Forbindelse med Sygehusbygning udfærdigede Doku-

i) Jfr. Kundg. Nr. 21 af 25. Sept. 1948, 
a) Sfir. kunng. nr. 22, 25. sept. 19*18.
°) Slir. kunng, nr, 21, 25. sept. 1948.
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menter, Udskrifter, Attester m. v. fritages íor Tinglæsningsafgifler samt alle andre 
Afgifter til del offentlige.

15. sept. —  Logtingsióg nr. 16 um FRÍTØKU FYRI SJÚKiRAiHÚS FRÁ GJALD- 
AN AV SKATTI OG AVGIFTUM.

GrundstiyJcki og byggningar, sum verða nytt tii sjúkrahús, verða ínítíkin fyri allan 
skatt, oli gjold og allar byrður, so leingi lev verða nytt til helta endamál.

Skjol, útskriflir, váttanir o. a., sum verSa skrH’að í sambandi við sjúkrahúsbyggjan, 
verða frítikín fyri tinglesíngargjold og onnur gjold ti! ihítl almenna.

16. Sept. Lagtingslov Nr. 19 om FREDNING AF FORTIDSMINDER OG BYG
NINGER. (Jfr. LI. iNr. 32 af 2. Maj 1952).

1 /ordfaste Fortidsminder, saasom Bopladser, Gravpladser, Mindesmærker, Ind
skrifter, Voldsteder og Ruiner er fredet. Sporgsmaalel om, hvad der falder ind 
under disse Bestemmelser, og om de nærmere Grænser ífor det fredede Omraade 
afgores af Landsstyret efter Indstilling af det i § 3 nævnte Udvalg. Hvor det af 
Hensyn lil Fortidsmindets Karakter og for at sikre Bevaringen skonnes paakrævel, 
kan omliggende Areal indenfor 100 m fra Fortidsmindet inddrages under Fred
ningen ved Bestemmelse af Landsstyret, der nærmere fastsætter Frednings- og Or
densregler for Arealet. Der maa ikke foretages Ændringer i den fredede Tilsiand 
uden Tilladelse fra Landsstyret.

S todes der under Udfórelse af et Arbejde paa et Fortidsminde af den foran an 
givne Art. skal Arbejdet paa det paagældende Sled straks standses og MeddeleLe 
gives til Landsstyret og det i § 3 nævnte Udvalg, og der maa ikke gaas videre 
med Arbejdet, for Landsstyrets Samlykke er givet dertil.

Landsstyret lader udarbejde en Fortegnelse over kendte, i Henhold til foran- 
slaaende fredede Forlidsminder og foranlediger, at der gives Sorenskriveren Med
delelse, som bliver at tinglæse. Sorenskriveren giver Landsstyret Meddelelse om Ejer
skifte.

2 Landsstyret lader udarbejde en sledordnel Fortegnelse over verdslige Bygnin
ger eller Bygningsdele, der skal undergives Fredning. Paa Fortegnelsen, der revide
res hvert 5. Aar, maa til enhver Tid kun optages Bygninger eller Bygningsdele, 
som har kunstnerisk eller historisk Værdi og tillige som Regel er tner 100 Aar 
gamle.

3 Beslutning om, hvorvidt en Bygnings kunstneriske eller historiske Værdi er 
tilstrækkelig stor til, at Bygningen skal optages paa Fortegnelsen, træffes af Lands
styret efler Indstilling fra Oldsagsudvalgel, og Sporgsmaalel kan ikke af de paa
gældende indbringes for Domstolene.

Landsstyret nedsætler Oldsagsudvalgel paa 8 Medlemmer, beslaaende af For
standeren for Færoernes Museum, en Jurist og et bygningokyndígt Medlem. Lands
styret beskikker Formanden. Udvalget sælges for 1 Aar,

4 Optagelse paa Fortegnelsen forkyndes Ejerne og Brugerne af de paagældende 
Bygninger efter Reglerne om Dommes Forkyndelse med udtrykkelig Angivelse af, 
hvilke Bygninger eller Bygningsdele, der skal fredes. Der tilstilles derhos hver 
Ejer eller Bruger et Eksemplar af Loven. Et Eksemplar af FortegneLen skal sam
men med Loven tilstilles Kommunalbestyrelsen for den paagældende Kommune, 
Bygningskommissionen og Landfogden. Desuden gives der Sorenskriveren Med
delelse, som bliver at linglæse. Han er pligtig at give Landsstyret Meddelelse om 
Ejerskifte.

5 Ønsker Ejeren af en paa Fortegnelsen opforl Bygning helt al nedrive denne, 
skal han 3 Mdn. forud give Landsstyret Meddelelse herom. Finder dette efter 
Udtalelse fra Oldsagsudvalgel, ut der ikke er tilstrækkelig Grund ti! at modsætte 
sig Rygningens Nedrivning, giver Landsstyret Ejeren Meddelelse herom, og Eje
ren kan efler Modtagelse af denne Meddelelse paabegynde Nedrivningen. Finder
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Lundsslyrel, al Bygningen fortjener at bevares, kan det sóge den erhvervet for del 
offentlige, eventuell ved Ekspropriation, ved Bevilling pua Finansloven eller ved 
særlig Lov. Ejeren kan i delle Tilfælde ikke paabegynde Nedrivningen fór del er 
endeligl afgjort, al del offentlige ikke Íiníker at erhverve Bygningen.

6 Ejeren og Brugeren of fredet Bygning eller Bygningsdel er pligtig al holde 
den i forsvarlig Sland.

Agles der paa en af de paa Fortegneísen øpforle Bygninger udfeirt Arbejde, 
der gaar ud over almindelig Vedligeholdelse, er Ejeren pligiig lil 8 Uger inden 
Arbejdets Puabegyndelse al indsende Meddelelse herom med Beskrivelse til Lands
styrel. Finder delle, ol de foreslaaede Arbejder vil medfbre Forandringer i Bygnin
gens Stil, Karakler og historiske Betydning, kan det nægte Tilladelse til al udfore 
Arbejderne anderledes end efler en i Samraad med Oldsagsudvalgel udarbejdet 
Plan. Medfórer denne, at l dgifterne oges, skol Udgiflsforugclsen godlgores Eje
ren af del offentlige, for saavidt han ikke faar Vederlag gennem Bygningens for- 
hbjede Nytteværdi. Oldsagsudvalgel har Rel til uden Udgift for Ejeren at lade 
foretage nodvendige Undersogelser mod at godlgore mulig Skade.

7 Enhver ved Brand efler anden Ulykke foraarsaget Skade paa en af de paa 
Fortegnelsen opforle Bygninger skal af Ejeren eller Brugeren ufortóvet medde
les Landsstyret, der derpaa snaresl muligt lader Skaden syne. Ved den eventuelle 
Islandsætielse uf Bygningen er Ejeren pligiig at folge de í & 6 givne Regler.

8 Kan der ikke opnaas Enighed .mellem Ejeren ojí Landsstyrel om Slorrelsen 
af en Ejeren tilkommende Godlgorelse eller Erslatning, fastsættes Belobel af uvil
dige, uf Relten udmeldle Mænd,

9 I Samraud med Oldsagsudvalgel udarbejder Landsstyret Fortegnebe over Kir
ker og Kirkeinvenlur og fastsæller, 'hvilke (Kirker og hvilkel iKirkeinvenlar skal 
undergives Fredning. For disse gælder de i nærværende Lov indeholdte Regler om 
Fredning af verdslige Bygninger.

10 Kommunalbestyrelser, Bygningskommiosioner og Landfoged, der bliver be
kendt med el Forhold, hvorom det i Medfor af de foregaoende Paragraffer maatte 
have Interesse for LandsstyreL al komme til Kundskab, skal uo|*ho)deligl give delle 
Meddelelse herom.

11 Den, der findes skyldig i Overtrædelse af nærværende Lovs Bestemmelser, 
ikendes Boder. Sogen behandles som Polilisag.

16. sepl. — Loglingslóg um FRIÐAN AV FORNMINNUM OG BYGGNINGI M.
(Sbr. II. nr. 32, 2. mai 1952).
1 Jarðfest fornminni, so sum búsloðarleivdir, gravstaðir, minnismerki, innskri vlir, 

skansar og húsutoflir eru íriðað. Spurnitigurin um, hvat ið kemur inn undir hesar 
áselonir, og um nærri mark fyri tað friðaða ciki verður at avgera av landsstyr- 
inum oflir tilmæli frá tí i § H ummællu nevnd. Hvar lað orsakað av eyðkennum 
íornminnsins og fyri ot tryggja varðveilsluna er hildi3 at verða neyðugt, kann 
umliggjandi «ki innanfyri 100 m frá fornminniiiuin verða lagt undir íriðing eftir 
avgerð í landsslyrinum, sum ger gjóllari friðingar og skilhaldsreglur fyri ókið, 
Broylingar í friðingini mega ikki fara fram uttan loyvi frá landsslyrinum.

Koma tnenn undir anbeiði fram á fornminni av áðurnevndu slogum, skal ar- 
beiði leirra á slaðnum beinan vegin halda upp al, boð skulu verðu send lands^lyr- 
inum og ti í § 3 umróddu nevnd. og arheiðið má ikki liulda áfram, fyrrenn sum- 
tykki londsslyrisiní er fingið lil vega.

Londsfilyrið lelur gera lisla yvir kend eflir frojninonfyri standandi friðlysl forn- 
minni og ansar eflir, al -Horinskrharin fær frásbgn, sum verður al tinglesa. Sorin- 
skriuiriii gevur landsslyrinum frásogn um ognarskifti.

2 Landsslyrið lelur gera slaðarskipoðan lisla yvir verSsligar byggningar ella 
byggningspartar, sum verða at friðu. A listan, ið verður kannaður 5. liviirt ár, 
mega lil hvíirju tiið beri verða liknir byggningar ella byggningspartar. sum hava 
listarligl ella síiguligt virði og vaiiliga eisini eru yvir 100 ára gamlir.
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3 Avgerð um, hvorvitt hiil iislarliga ella sóguliga virðið í byggninginum er nóg 
.slórt lil, al byggningurin ska] verða sellur á lislan, verður tikin av landsslyrinum 
eflir tilmadi frá fornminnisnevndini, og avvarðandi kumia ikki flyla málið fram 
fyri dómstól.

Landsstyrið sctur .fornminnisnevndina við 3 limum, sum eru sljóri fyri Foroya 
Forngripasavni, cin logfroðingur og ein byggningskónur maður. Landsstyrið velur 
formannin, Nevndin verður va!d fyri 4 ár.

4 l  j)|}(oka á lislan verður kunngjord ánarum og brúkarum av avvarðandi byggn- 
ingum eflir reglum um kunngerð av dómum víð tyðuligari ávisan, hvorjir Jiyggn- 
itigar eita byggning.-.parlar íriðaðir skulu verða. iHvor ánari ella br.úkari fter eisini 
eilt einlak av lógini. Eitt einlak av lislanum skal saman við lógini verða sent sókn- 
arstyrinum fyri uvvarðundi kommunu, bygginevndini og landfúlanum, Umframl 
fær ðorinskrivarin frásogn, sum verður al tinglesa. Skylda ihansara er at geva 
landsslyrinum frá*iígn um ognarskifti.

5 Yni-kir ánarin av byggningi, ið slendur á iistanum, al ríva hann niður, skal 
tiann H mánaðtr írammanundan gevu landsslyrinum boð um lað. Heldur slyrið eflír 
unimælmum frá fornminnisnevndini, at lað er i-kki nóg slór grund til at sela seg 
ímóti niðurníving, fær ánarin boð um betla, og ánarin kann eflir mótloku av 
besi frasógn tfara undir »iðurrívingina. Heidur landsstyrið, at byggningurin er 
\erdur at varðveita, kann lað gera tiltak lil al ogna liinum alrnenna ihann, um 
neyðuu;l við líkku, við peningsveitan á f'iggjarlógini ella við erligari lóg, [ slíkiim 
fori kann ánurin ikki fara undir niðurrívingina, áðrenn tað er endaliga avgjiirt, 
at iiilt almenna ikki ynskir at ogna sa:r byggningiii.

G Ánarin ella brúkarin av friðtyslum byggningi ella hyggningsj>arti hevur skyldu 
at halda tiuiin i góðum standi.

Er lað i umbúna al seta arbeiði i gongd uppá byggningar, :um slanda á list- 
nniim, og lað gongur út um vanligt tiðlikahald, =kal ánarin 8 vikur, áðrenn ar- 
beiðið verður byrjað, ^enda landsslyrinum frásógn um lietta við frágreiðslu. Heldur 
elyrið lá, al tey arbeiði, sum liggja fyri i uppskoti, vilju broyia sLÍlin, eyðkennini 
og sóguliga lydningin 'í byggninginum, kann lað nokla arbeiðsloyvi lil aðra bygg- 
ing enn slíka, sum er fostlogd eflir samráð við fornminnísne\ndina. Forir hetta 
óktar úlreiðslur við «ær, skal ánarin fáa úlreiðslubkjanina endurgoldna írá tí al- 
menna, um hann ikki fær góðgjtirslu í hægri luylliivirði av byggninginum. Foni- 
minnisnevndin eigur rastt li) uttan útrciðslu fyri ánaran at gera neyðlurvuligar 
kanningar móli endurgjaldi av moguligum skaða.

7 Ølium av eldsbrunu ella aðrari vanlukku orsakaðum skaða á byggning, sum 
slendur á Iistanum. skal ánarin ella brúkarin beinan vegin boða landsslyrinum frá, 
og istyrið lelur tú sum skjólast skað'an syna. Við moguligari umvolan av byggning
inum er ánarin skyldugur at fylgja teim i § G givnu reglum,

8 Kutinu ánurin og landsstyrið ikki koma ásaml um stíiddina av góðgjtirslu ella 
endurgjaldi, verður peningahæddin al íaslseta av uttanvellaðum, av ræltinum vald- 
um monnum.

3 f samráð við fornminnisneviidina ger landsstyrið lisla yvir kirkjur og kirkju- 
innbúgv og avger, 'hvorjar kirkjur og hval kirkjuinnbúgv friðing skal galda fyri. 
Fyri slíkar galcla reglurnar í ihesi lóg um friðing u\ \erðsligum byggningum.

1€ Sóknarstyri. bygginevnd og landfúli, sum fáa kunnleika um viðurskifli, ið 
eflir frammantyri slandandi greinum mega bava landsstyrisins áhuga at fáa vitan 
um. skulu ultan steðg siga slyrinum frá.

11 T 'ann, ið verður funnin sekur í broli móli reglunum í hesi lóg, verður al díima 
í ból, Sakarmál fer fram sum alment polilimál.

25. Sept. Bek. Nr. 21 om INDFØRSEL AF FISK.
Med Hjemmel i Lagtingslov Nr. 15 af 15. September 1918 om Ind- og UdTorsel, 

Behandling og Tilvirkning af Fisk og Fiskeriprodukter m. v. fastsætter Landsstyret 
folgende Hegler:
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1 Fisk, der fanges med Skib, der ikke er hjemmehorende pua Færoerne, kan 
forelobig ikke indfores tíl Færoerne uden Landsstyrets Tilladelse,1)

2 Overtrædelse af disse Regler straffes med Boder, der lilfalder Landskassen,

25. sept. Kunngerð nr. 21 um INNiFLYTAN AV FISKL
Við heimild í loglingslóg nr. 15, 15. september 19-18, um inn- og útfluttning, 

\iðgerð og vírkan av fiski og fiskúrdrálti o. o., áselur landsslyriS hesar reglur:
1 Fiskur, iS er vciddur liS skipi, ikki heimahoyrandi í Forojum, kann fyribils 

ikki verða ínnílutlur til Forovar uttan landsslyrisins loyvi.1)
2 Brot móti hesum reglum verða al revsu við sektum, sum fo.Ha Sandskassanum til.

25. Sept. Bek. Nr. 22 om UDFØRSEL AF FISKEVARER OG HVALFANGST
PRODUKTER.

Med Hjemmel i Lagtingslov ISr. 15 af 15. September 19IS om Ind- og Udfor- 
sel, Behandling og Tilvirkning af Fisk og Fiskeriprodukter m. \ .  fasUætter Lands
styret folgende Regler:

1 Fiskeriprodukter, derunder Tran og Hvalfangstprodukter, kan ikke udfores 
uden Landsstyrets Tilladelse.

Bestemmelsen omfatter ogsaa Fiskeriprodukter og Hvalfangstprodukler, der med 
paa Færoerne hjemmehorende Fartoj udfores til Udlandet direkle fra Fangststedet 
elíer fra fremmed Indkobssled.

2 Overtrædelse af disse Regler straffes med Biider. der tilfalder Landskassen,

25. sept, Kunngerð nr. 22 um UT FLYT AN AV FISKAV ØRUM OG ORDR VTTI 
ÚR HVALAVEIÐU.

Við heimild í loglingslóg nr. 15, 15. september 19 IS, um inn- og útfluttning. við
gerð og virkan av fiski og fiskúrdrálti o. i>. áselur landsslyrið he-?ar reglur;

1 Fiskúrdráltur, harundír lysi og úrdráltur úr hvalaveíðu, kann ikki verða úl- 
fluttur uttan landsslyrisins loyvi.

Ásetanin umfalar eisini fiskúrdrátL og hvalaveiðuúrtlráll, sum við skipi beima- 
hoyrandi í Foroyum verður fluttnr til útheinúii beinleiðis frá veiðustaðnum ella frá 
fremtnandnm keypsstaði,

2 Brot móti hesum reglum verða al revsa við sekium, sum falla landskassanum lil.

27, Sepl, Kgl. Resolution om Oprettelse af el KAPELLAN EMBEDE for NOR- 
DERØERNES vestre Præstegæld.

Ved kgl. Resolution uf 27. Sept. er der opreltel el Embede som Kuldskapellan 
for Norderoemes vestre Præslegæld blandt Færoerne under Kiibeniiavns Stift fra 
den Dag al regne, da Embedet bcsa:ltes.

11. Okt. Finansm. Skr. am DAGPENGE UNDER TJENESTEREJSER til og 
Udstationering paa Færoerne.

I Anledning af at Folketingets Finansudvalg hur givet sin Tilslutning lil, at der 
mod Optagelse af en dertil sigtende Tekstanmærkning paa Forslag til Lov om Tillægs
bevilling for indeværende Finan^aar ydea el af Finansministeriet nærmere fa=lsat 
Tillæg til Diæler under Tjenesterejser til og Udstationering paa Færoerne, ska! 
man herved meddele, at de i Finansministeriets Cirkulære af 17. August 1918 
angaaende særlige Ydelser fastsatte Time- og Dagpenge, herunder Tillæg for 1., 2.

1) Jfr. Kun dg. Nr. 38 af 27. Apr. 1949.
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og 3. Dag samme Sted saml Nattillæg, fra 1. Oktober d. A. at regne farhójes med
25 °/o for saa vidl angaar Tjenesterejser til og Udstationering paa Færderne.

1. Nov. REGLEMENT FOR ORDENS OVERHOLDELSE I LOPRANS HAVN.
Økið innanfyri eina linju, ið gongur gjiignum tveir havnaiarðar, annar úli á 

Núpi, hín á Akralanga, góðkenl sum Loprans havn, Reglugerðin fyri Loprans 
havn skipað á liknandi hátl sum reglugerðin fyri Vúgs havn, ló ikki bnúgva- og 
vopugjiild.

Innlokur og útreiðslur viðv, huvnint í Lopra verða at skifla millum koimmunur- 
nar, soleiðis al Vágs kommunu líknast 1/3 og Sunnbiar kommuna 2 3. Innlokurnar 
falla lil felogs Jiavnarkassa fyri Loprans havn, og útreiðslurnar \erða at gjalda úr 
sama knssa, hurundir úlreiðslurnar við al ansa innsiglmgarvitaniur á Øgrum og í 
Lopra.

1. Det. Slalsm. Skr, om ELEKTR1CITIETSRAADETS tekniske Bistand.
Ministeriet for offenllige Arbejder har den 22. November 1918 tilskrevet StoU- 

ministeriel saaledes:
»I Skrivelse af 16. f. M. har Statsministeriet udbedt sig en Udtalel=e over den 

hoslagt lilbagefolgende Sag, hvori Landsstyret for Færoerne anmoder om, at Elek- 
triciletsraadel fremtidig maa fungere som teknisk sagkyndig I Sporgsmaal om elek
triske Anlæg paa Færoerne.

I denne Anledning skaf man under Henvisning lil. hvad der tidligere er anfórt 
i den med Skrivelse herfra af 22. September d. A. lil Statsministeriet oversendte 
Genpart af en af Elektrícítetsraadet afgiven Udtalelse, meddele, at Raadet sidst 
i forrige Maaned havde en mundtlig Drðftelse med Repræsentanter fra Færoernes 
Landsstyre om forskellige Sporgsmaal vedrorende Eleklriciletslovgh ningen. Ved 
denne Lejlighed er man kommet til Klarhed over. al Landsstyrets Øn=ker ganske 
niíje falder sammen med Raadets Indstilling o,m, at almindelige Sporgsmaal, særlig 
saadanne, der er af sikkerhedsmæssig Art, bor behandles af Landsstyret eller en 
af dette nedsat Myndighed, medens Raadet i ovrigt yder Landsstyret sin Bistand 
i det Omfang, det maatte blive omkel, ípedelt i Sager vedrorende Etablering af 
nye Elektricitetsværker, og hvor der kan blive Tale om el eventiieil Samarbejde 
mellem Værkerne paa Færoerne.«

15. des. YVIRTØKA AV SERMALUM. (Inn- „g íitfluttningur). (Logt.)
Eflirlit við inn- og útflutlningi verður foroyskl sermal.

17. Dec. — VALUTABESTEMMELSER. (Lagt.)
1 Den i det ovrige rige gældende valulaJovgivning tilpasses gennem forhandlin

ger mellem landsstyret og de danske valulamyndigheder de særlige færoske for
hold. Inden for rammerne af denne lovgivning fastsættes reglerne for valutaJtun- 
delen paa Færoerne efter forhandling mellem Danmarks Nationalbank og de færoske 
banker.

2 Færoernes udgang til ut modtage fremmed valuta fra Danmarks Nationulbank 
samt til at modtage knappe varer fra det ovrige rige fastsættes gennem periodiske 
forhandlinger.

3 Forhandlingerne vedrorende de i punk! 2 nævnte forhold íores mellem lo ud
valg, hvert bestående af t medlemmer. Det ene udpeges af statsministeriet, det 
andet af landsstyret. Rigsombudsmanden er medlem af det førstnævnte udvalg. 
Formanden for delte leder de lo udvalgs forhandlinger.

4 For hvert kalenderaars begyndelse udarbejder de to udvalg i fællesskab en 
oversigt, der viser de for det kommende år forventede samlede valutaindtægter og 
-udgifter for Færoerne, herunder særlig den forventede ind- og udforsels omfang.
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De to udvalg forelægger den udarbejdede oversigl lil godkendelse henholdsvis aí 
statsministeriet og det færoske landsstyre.

5 De færoske myndigheder udarbejder op afgiver til de to udvalg månedlige 
opgorelser lil belysning uf, i hvilket omfang, den udarbejdede oversigl opfyldes. Hvis 
de månedlige opgorelser viser, al den for årel opstillede oversigl ikke kan overholdes 
på grund af ændrede forudsætninger, afgiver del færoske udvalg til landsstyrel 
indstilling om en ændring uf oversigten, hvorefter landsslyrel til statsministeriet 
Jton indsende forilug om ændringer i oversiglen. Sagen vil da være al Forhandle 
mellem de lo udvalg.

17. Dec. I agtingslov Nr. 25 om OPHÆVELSE AF MATRIKULSKAT m. v.
(Indfojet i Loven uf 23. Apr, 1897 og Loven af 12. Marts 1923).

23. Detr, Bek. Nr. 62 om Udvidelse ti] Færoerne af BETALINGSOVERENS- 
KOMSTEN MED STORBRITANNIEN og Nordirland.

Under 10. og 11. november 19 l£ er der ved noleveksling mellem den danske am- 
bassadiir i London og del britiske udenrigsministerium saml det hriti-kc finans
ministerium truffet folgende aftale, hvorved den under 16. august 1915 mellem 
Danmark og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland afsluttede bela- 
lingsoverenskomst udvides til al gælde for Færoerne.

FOREIGN OFFICE
)0. november 1948.

Deres Exellence,
I artikel 9 i den engelfk-dan=ke belalingsoverenskomst af 16. august 1915 var 

del foreskrevet, at overenskomsten ikke skulle gælde for Færoerne. íorend de to 
regeringer traf aftale derom.

2. Jeg har nu den ære at bekræfle, al del under droftelser mellem repræ-entanter 
for (Danmark og for Det forenede Kongerige er blevet foreslået, at bestemmelserne
i den engelsk-danske betalingsoverenskomst af IC. august 1945 i overensstem
melse med dennes artikel 9 skal gælde for Færoerne fra den 10. november 1948 
at regne.

3, Hans Majestæts regering i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nord
irland 'har tiltraadt dette forslag. Jeg vil være Deres Exellence taknemmelig for eri 
meddelelse om, hvorvidt den kgl. dan ke regering ligeledes tiltræder detle forslag. 
Jeg henstiller, at den note, i hvilken Deres Exellence underretter mig om den danske 
regerings tiltræden, tilligemed nærværende nole, betragtes som udforende en over
enskomst herom mellem de to regeringer.

(sign.) R. M. A. HAN KEY.
Hans Exellence 

Grev Eduard Rcvcntlow.

K G L  1MNSK AMBASSADE,
London.

10. november 1948.
Sir,

Jeg har den ære al anerkende modtagelsen af Deres nole af d. d., der lyder som 
fólger: ------------

Jeg har fornojelscn al udtale, at min regering tiltræder delte forslag, og al den 
er enig i, al Deres note og: mit svar skal betragtes som udgorende en overens
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ko.mst i så henseende mellem den k"l. danske regering og Hans britiske Majestæts 
regering.

(sign.) R EVENTLOW.
Tihe Right Honourable 

Erncsi Bcvin,
Udenrigsminister.

TREASUHY CIIA.MBERS
10. naiiumber 1948.

Deres Exellence,
Jeg har den ære at meddele Dem. at den idag ved en noteveksling mellem Hans 

Majestæts regering og den kgl. danske regering afsluttede overenskomst. hvorefter 
bestemmelserne i den engelrk-damke betalingsoverenskomst af 16, august 191-5 i 
overensstemmelse med dennes artikel 9 skal gælde for Færoerne fra den 10. novem* 
her 19-18 at regne, ikke berorer den direkte handel mellem Det forenede Konge
rige og Færiierne, derunder adgatifren til at lajide fersk fisk fra Færoerne i Det 
forenede Kongerige i o\ercnsstcmmel~e med bestemmelserne i den til enhvér tid 
mellem Hans Majestæts regering og den færii?ke ek-porikomité aftalte landingsord- 
ning.

Hans Exellence 
Grev Eduard Rtsveiillow.

KGL. DANSK AMBASSADE,
London.

KK ntwcmbvr 1948
Sir,

Jeg tillader mig herved al meddele Dem, al den i dag ved noteveksling mellem 
den kgl. danrke regering og Huns britiske Majestæts regering afsluttede overens
komst. hvorefter beslemmelserne i den dansk-engelske betalingsoverenskomst af 16. 
august 19!I5 i overensstemmelse med dennes artikel 9 skal gælde for Færoerne fra 
den 10. november 19'!ð at regne, ikke berorer den hidtil gældende ordning, hvor
efter Færiierne har rådighed over deres sterlingindlægter til indkiib af varer m. \.
i Det forenede Kongerige.

Jeg skal endvidere meddele Dem, at der mellem de danske og de fa;róske myn
digheder er tilvejebragt en ordning, hvorefter sådanne íterlingbelob, som mðtle 
være níidvendige til dækning af de 'udestående betalinger, som Færoerne skylder 
Det forenede Kongerige, stilles lil rådighed af Danmarks nationalbank.

(sign.) REVENTLONV.

Til
The Secretary to the Treasury 
London.

1948 30.Dec,

30. Dec. — Knring, nr. 26 um AVTØKU AV SKAMTAN AV BRENM.
Sumsi arandi tilmæli írá brennínevndini áselur Landsstyrið.
1 Skamtan av brenni verður avtikin, so tað hereftir ikki er neyðugt at liava 

loyvi frá brenninevndini til keyp av kolí, koksi. cinders o, t.
2 Goðkennan av kolhandlarum verður avtikin. Tó verður »lagt olliun, ið handla 

v ið brenni, at boðn landshandlinum frá og innan tíggjumla í hvorjum mánaði at 
?enda landshandlinum yvirlit yvir:
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a) taS i furnu mánaði keypta brenní, 
h) tað í íarna mánaði se!da brenni, 
c) brenninogdinu á goymslu við mánaðarlok.

Serstók uppgáva verður al geva fyri útiendskl brenni og foroyskt kol.
3 Brot mnli hesari kunngerð verður ^eklað samavarandi reglum í lón av 2. ?ep 

lesnber 1939.
4 Henda kunngerð kemur í giidi beinan vegin, og samslundis \ erður avtikin 

kunntjerð nr. -52, 25. september 1912, ura skaniian av brenni og kunngárff nr. 32", 
19. «eplember 1917, um broytan av nevndu kunngerð.

31. Dec. Laglingslov nr. 5 om FISKERI PÅ SØTERRITORIET.
1 Bestemmelserne i kundgorel'e nr. 36 aí 2!-. november 191-2 forblher frem

deles gældende, dog således al den fastsatte grænse for, hvor det er tilladt al fiske 
(jfr. |  1) ændres således (indíojet i kundg. af 1912).

2 Maskestørrelsen for skov!c\ Sd og snurrevåd, som må am endes på den i kund- 
gorelsen af 21. november 1942 oirehandlede del af sólerriloriet, skal \æ re mindst
10 cm strakt mål (5 cm íra knude til knude).

Det er forbudt at anvende dobbeltgarn.
3 Mindstemål for fladfisk, som det er tilladt al ilandbringe, skal være:

For rodspætte og rodlunge ...............totallængde 27 cm
for skrubber og ising .................... ... tolalSængde 25 un
for skærising ....................... . .......... ... lolalíængde 30 cm
for helleflynder .................................... lolalíængde SO cm

Fisk under næ\nle må! udsætles igen levende i havel.

31. dec. — Lógtingslóg nr. 5 um FISKIVhW T I V \A \  FYRI SjÓMARK.
1 Áselanirnar í kunngerð nr. 36, 24. november 1912 verða f ranf veg is galdandi. 

ló soleiðis at tað ásella markið íiyri, hvar loyviligt er at fiska (sbr. § 1). %’erður 
broytl soleiðis (innsell i kunng. frá 1942).

2 Meskusloddín i skoiiiváðum og snurriváðum, sum kunnu verða nytt á lí í kunn- 
gerðini av 24. november 1942 åsetta oki, íka! í minsta lagi \era  10 cm slrekt mal 
(5 cm frá knúti til knút).

Forbjóðað er at nyla dupultgarn.
3 Minsta mát fyri flalfisk, sum tað er loyviligt at fora i land, ska! vera:

Fyri reyðsproku og lungu ....... ........ 27 cm lotallongd
fyri ^krubbu og sandsproku ...........  25 cm lolallnngd
fyri lállu .............................................. 30 cm totallonEd
fyri kalva .............. ............................. 10 cm totallongd

Fiskur undir ne\ndu mal skal verða sleplur livandi aftur i havíð.

1. febr. 1949 — Skr. fra socialm. om UDBETALING af belob tii SMÅFORNØ- 
DENHEDER lil PATIENTER PÅ SÆRFORSORGSANST ALTER.

I en til rigsombudsmanden på Færoerne stilel, heri il oversendt skrivelse har 
direktorales, under henvisning til, al der ydes samtlige patienter, der er indlagt i 
statens sindssygehospitaler for socialministeriets eller justitsministeriets regning 
samt patienter, der oppebærer in-s alide- eiler aldersrenle, og som henligger for en 
statsanerkendt sygekasses regning, et månedligt belob af 10 kr. til smáfornðden- 
beder, udbedt sig ministeriets tilslutning til, al der fremtidig for Færoernes reg-
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ning anvendes el lilsvarende belob lil småfornodenhcder li! patienler, der henlig
ger på sialens sindssygehospilaler íor Færoernes regning.

Rigsombudsmanden har anbefalei, at den af direktoralel foreslåede ordning gen
nemfores således, at udgifterne i overensstemmelse med § 1. slk. 2, í lov nr. 122 
af 15. marts 1939 om statstilskud til særforsorg for personer, bosat på Færoerne, 
endeligt afholdes med %  af slalen og i/i af vedkommende færoske sognekommtine, 
hvorhos rigsombudsmanden har anbefalet, at en tilsvarende ordning gennemforer 
også for så vidl angår de ovrige særforsorgsgrupper,

I denne anledning ^kal man med bemærkning, at den omhandlede forhojelse 
af del lil srnåfornódenheder afsatte belob kun er gennemfort for patienler pfi statens 
sindssygehospilaler, kolonien »Filadelfio«, afdelingen for sindssyge og epileptikere 
saml for alumnerne på hjemmet ved Nyborg for dovslumme mænd, meddele, ul 
socialministeriet kan godkende, at der lil færoske patienler, der er indlagi på 
nævnte særforsorgsanslalter, i samme omfang som foran anfurl for ikke-færoske 
patienters vedkommende udbelales 10 kr. månedlig lil småfornodenheder. således 
at belobet endeligt afholdes af staten med %  og af vedkommende sognekammune 
med 14.

Det lilfojes, al man samlidig hermed har anmodel rigsombudsmanden om over 
for de fornævnte institutioner at ville oplyse, hvilke patienter med fast bopæl pá 
Færoerne, der efter foranstående må sidestilles med de patientgrupper, til hvilke 
der fra statens side ydes lommepenge.

15. mårs -  SyTIísGARRÆTTU'R LANDSSTÍRISINS. (Líigtingst.)
Tingið úttalar: ViSvikjandi spurninginum um yvirtoku av málum, må samtykt 

verða gjord av heimastyrinum, ið er landsstyrið og Lógling. Viðvikjandi lysing 
av logtingslógum og umsiling av samtyklum er landsstyrið bundið av Loglingsins 
avgeriVum.

18. marts — An. for Færoerne nr. 101 om BØRNEBIDRAG TIL ENLIGE FOR 
SØRGERE m. m.

KAP. 1. Underholdningsbidrags udbetaling af det offentlige.
A. Til horn udenfor ægteskab.

Betingelser for bidraget$ udbetaling.
1 Et underholdsbidrag til et barn udenfor ægleskab, der i henhold til lovgivnin

gen om retsforholdel mellem forældre og born udenfor ægleskab påhviler faderen 
(en bidragspliglig) ifoige overovrighedens resolution eller en af samme godkendt 
overenskomst, kan af moderen under de i § 2 fastsatte betingelser fordres ud
betalt af del offentlige indenfor den i §§ 11 12, jfr, S 13, angivne grænse, så 
snart bidragets forfaldsdag er forlobet, uden at bidraget er erlagt.

2 Moderens rel til al få de i § 1 omhandlede underholdsbidrag udbetalt af det 
offentlige cr knyltel til folgende betingelser, som skal være opfyldt pa bidrageLs 
forfaldsdag:

1) al moderen eller barnet har dansk indfodsrel, cr ligeslillel med en índíódt, 
eller omfatles af en traklat om udbetaling af bidrag af denne arl;

2) al moderen har fasl bopæl på Færoerne, og ul vedkommende barn har hoved- 
hjemsted her;

ft) at moderen opfylder de i § 13 angivne okonomiske belingelser;
4) at barnet ikke selv har indtægt eller formue, hvoraf dels forsvarlige under

hold vil kunne afholdes;
5) ul moderen ikke samlever med barnels fader eller med en mand, der er un- 

sel so-jn bidragspliglig tii barnel;
6) at moderen har forældremyndigheden over barnel og lever sammen med og 

forsorger det.
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3 Under de foran givne belingeUer kan moderen fordre de faderen eller den, 
der er nnsel som bidragspliglig i medfor af lov nr. 131 af 7. maj 1937, § 1 1, slk.
2, 1. punktum, påhvilende særlige bidrag ti] barnets dåb, skoleundervisning, kon
firmation, faglige uddannelse, sygdom og begravelse udbetalt af det offentlige i 
dc tilfælde og indenfor den grænse, som overovngheden efler en undersogelse af 
den enkelte sag for eller senere måtte have fastsal.

4 Et underholdsbidrag til et born udenfor ægteskab, der i henhold til lovgiv
ningen om retsforholdet mellem foræklre og horn udenfor ægteskab paahviler mo
deren, kan af faderen under de i § 5 angivne betingelser fordres udbetalt af det 
offentlige indenfor den i §§ 11 12, jfr. S 13, angivne grænse, så snart bidragets 
forfaldsdag er forlobet, uden at bidraget er erlagt.

5 Faderens ret til at få de i § I omhandlede underholdsbidrag udbetalt af det 
offentlige er knyttet til folgende betingelser, scm skal være opfyldt på bidragets 
forfaldsdag:

1) al faderen eiler barnel har dansk índfodsret, er ligestillet med en indfodl eller 
omfattes af en traktat om udbetaling af bidrog af denne art;

2) al faderen har fast bopæl på Færoerne, og at vedkommende barn har hoved- 
hjemsted her;

3) at faderen opfylder de i § 13 angivne okonomiske betingelser;
I) at barnet ikke selv har indlægt eller formue, hvoraf dets forsvarlige underhold 

vil kunne afholdes;
5) al faderen ikke samlever med moderen;
6) at faderen lever sammen med og forsorger barnet samt enten har kuldlyst del 

eller er indehaver af forældremyndigheden.
Sifremt der er pålagt moderen særlige bidrag af den i § 3 omhandlede art, fin

der § 3 tilsvarende anvendelse.
C Rellen til at kræve det en of forældrene til el barn udenfor ægteskab fen bi- 

dragspliglig) pålagte underholdsbidrag udbetalt af det offentlige tilkommer dog:
1) barnets værge, h\is denne hor forældremyndigheden over barnet, jfr. lov nr. 

277 af 30. juni 1922 om umyndighed og værgemål § 28;
2) den, hos livem barnet opdrages, og hvem overovrigheden varig eller midlerlidig 

har overdraget udovelsen af forældremyndigheden, jfr. lov nr. 277 af 30. juni 
1922 §§ 30 og 31; ' •

3) den, som efler moderens (faderens) dod, forsvinden eller bortrejse fra lan
del har toget barnet li| sig og forsorger det;

J) den, hos Inem moderen (faderen) har anbragt barnet i fast familiepleje, jfr, 
§ 13. stk. I-;

5) adoptivforældre, sufreml de ikke har givel afkald på relten lil bidraget og 
opfylder betingelserne efler § 13. Del moderen påhvilende bidrag kan ikke 
udbetales adoptivforældre;

6) en i henhold til bekendtgorelse nr, 139 af 31. marts 1926 af lov om værge- 
rådsforsorg § 39 anerkendt forening íor bornefonsorg. der har overtagel for
sorgen for barnel og uf egne midler helt eller delvis udreder udgifterne ved 
barnets forsðrgelse;

7) et i henhold lil bekendlgorelse nr. 139 af 31. marls 192C af lov om værgeråds- 
forsorg § 10 anerkendt opdragelseshjem, i hvilket moderen bar anbragl bar
net;

8) den offentlige kas-c, der som sagsomkostninger i henhold lil lov af 15, april 
3930 om tfcraíllræden af .borgerlig straffelov m. v. § 11, slk. 2, afholder ud
gifterne ved barnets forsðrgelse.

7 Som fælles betingelser, gældende for samtlige de i § 6 nævnle tilfælde, kræves 
til bidragets udbelaling af del offenllige:

1) nl moderen eller barnel har dansk indfodsret, er ligestillet med en indfodt. eller 
omfattes af en traklal om udbetaling af bidrag af denne art, evenluell at mo-
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deren ved sin dod. forsvinden eller borlrejse fru landel opfyldle en af dc 
nævnle betingelser;

2) at barnet bar hovedhjemsted på Færoerne;
3) ut barnet ikke selv har indlægt eller formue, bvoruf dels forsvarlige underhold 

vil kunne afholdes.
8 Forsåvidl en væsentlig del af barnels forsvarlige undeiihold kan afholdes af 

barnets egen indlægt, kan der udbetales mindre end det faslsaltc bidrag, do<; ikke 
under halvdelen uf delte.

Nærm ere regler am udbetalingen,
9 Retlen Lil al kræ \e bidrag udbetall af del offentlige vedvarer lil og med års

dagen for bidragets forfaldsdag.
Relien borlfalder ikke, selv om vedkommende bidrassskyldsge er dod eller har 

forladt landel.
10 Underholdsbidrag og bidrag lil skoleundervisning og faglig uddannelse, jfr. 

§ 3. udbetales for 3 2 SanSen- Hvor bidragel kræ\es udbetalt til barnels 
moder eller fader eller lil barnels værge, plejeforældre eller adoplivforældre, jfr. 
§ 6, nr. 1—5, kan politimesteren af hensyn lil barnets forsvarlige forsorgelse be
stemme, al bidraget udbetales Í kvarlårlige eller månedlige rater.

Såfremt flere bidrag lil samme ham  kommer lil udbetaling på een gang. og det 
offentlige indenfor samme tid har forsíirgel barnet, tilbageholdes en li! del tids
rum, i hvilket hjælpen er blevet ydet, svarende del af bidraget.

Hvis hårnet forsorges af det offentlige på del lidspunkt. da bidraget kræves ud
betalt. kan der lil den private forelobig kun udbetales for tiden indtil den dalo. 
den offentlige forsorgelse tog sin begryndelse, Forsåvidl moderen (faderen) på det 
tidspunkt, da bidraget kræves udbetalt, samlever med barnels fader (moder) eller 
med cn mand, der er anset som bidragspliglig lil barnet, kan der kun udbetales 
bidrag for liden indtil den dato, samlivet er begyndt,

11 Underholdsbidraget kan Íkke kræves udbetalt med el storre belob, end reso
lutionen eller det godkendte forlig angiver, og ejheller med et storre belob end 
jiormalbidraget. Delte fastsættes forsåvidt ungår fuderens (en ibidragsphgligs) bi- 
dragsFpligt, lil 3/g af samtlige de udgifter, som el barns underhold efier reglen i 
lov nr. 131 af 7. maj 1937, g 20, slk. 2, medforer, og, forsåvidl angår moderens 
bidragspligt, lil 2/5 af de nævnte udgifter.

Uanset bestemmelsen i stk. 1 skal del offentlige dog ved inddrivelsen af bidraget 
såvidt muligt soge hele det belob, resolutionen lyder på, inddrevel hos den bi- 
dragsskyldige for derefter al tilstille rette vedkommende det eventuelle restbelob 
udover normalbidrugel.

Har barnet i del tidsrum, for hvilket underholdsbidrag til dette forlanges, op
holdt sig på flere steder, hvor normalbidragene er forskellige, lægges det nor
malbidrag til grund, der er gældende på det sted, hvor barnet har opholdt sig 
den slorste del af vedkommende tidsrum.

12 Socialministeren fastisætler efter indstilling íra  landsstyret eller forud indhen
tet erklæring fra dette hvert 2. år, Fonste gang for perioden fra 1. april 1950, de 
i § 11 omhandlede normalbidrag, der i barnets 2 forele leveår altid iskal være 20 
ptít. hojere end for senere perioder.J)

For tiden indtil 31. marls 1950 gælder folgende normalbidrag:
1) for faderens (en bidragspligligs) vedkommende: 372 kr.;
2) for moderens vedkommende: 252 kr.

I barnetfe forfile 2 leveår forhojes de anforle beliib med 20 pct.
En ændring af normalbidragene fra en 1. april får forsi virkning for de halv- 

årsbidrag, der forfalder efler denne dalo.
Såfremt barnet ikke har ophold på Færoerne, er detis hoved hjemsted afgorende.

*) Jfr. hek. nr. 104 af 28. m arts 1953.
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13 Retten til ul få normalbidraget udbetalt med del fulde grundbeløb er betin
get af, at den bidragsberetligedeH årlige indtægl, beregnet eíter reglerne i slk. 3, 
ikke overstiger folgende belob, jfr. § 17:

1) forsåvidt den 'bidragsberettigede er ugift eller ikke samlever med sin
ægtefælle .......... . .................... ............ .....................................  .-$,000 kr.

2) forsåvidt den bidragsberettigede er gift og tsamlever med ein ægte
fælle ............................................................... . .. ............................. 3.660 kr.

Såfremt den liidragsberettigedes indtægt er slorre end ovenfor angivet, bliver 60 
pct. af det overskydende índtægtsbeldb al fradrage bidragdt, Bliver bidraget isorn 
folge af fradraget mindre end Via af grundbelobet, bortfalder det.

I betragtning kommer enhver indlægt, som den bidragsberettigede og de bbrn, 
hvortil bidrag soges, jfr. slk. 5, saml den bidragsberelligedeís eventuelle ægtefælle 
har haft i det foregående kalenderår, hvad enten indtægten ihidrorer fra personligt 
arbejde, vedvarende privat eller offentlig understottebse (bidrag i henhold til denne 
anordning dog undtaget), pension eller besiddelse af formue eller ejendom; ved 
opgorelse af indtægten fradrages sskatter samt udgifter til kontingent i anledning 
af medlemsskab i ulykkes-, syge-, invaliditets- og Jjegravelsosforsikringen. Endvidere 
fradrages el belob af 200 kr. for hvert barn, for hvilket vedkommende 'har forsør
gelsespligt, på nær eet. iHvús págældendes indtægtsforhold cr oindergået en meget 
væsentlig forandring uden egen skyld, kan der ved indlægtsberegningen anvendes de 
sidste 12 måneder i stedet for det foregående kalenderår. Hvor det drejer sig om 
en pludselig forandring, der f. eks, skyldaa, at en forsorger er afgået ved doden, 
eller al pågældende har misilet sit hidtidige arbejde, kan den indlægl lægges lil 
grund, áom den bidragsberettigede og de .born, hvortil bidraget s-oges, skonnes i 
stand lil efler den indtrufne forandring i forholdene at opnå, således at indtægten 
iovrigt beregnes efter foranstående regler. Forsåvidt pågældende ejer íast ejen
dom eller anden formue, lægges der til den årlige indtægt 5 pct. af den sam
lede fomues belob; dette tillæg beregnes dog, foreåvidi moderen eller faderen er 
gift og samlever med æglefællen, kun af pågældendes særeje eller aí den andel i 
fællesboei, hvorover vedkommende har rådighed. Det indtægSsbelijb. som i henhold 
til denne paragraf skal lægges til grund ved beregningen uf bidragets storrelse, 
afrundeis lil delelighed med 10, således at et belob p i  5 kr. og opefter forhojes til
10 kr., medens belob under 5 kr. fradrages.

Saafremt bidrag soges af plejeforældre, udregnes dette under hensyntagen lil 
moderens (faderens) indtægt, forsåvidt hun (ihun) har kendt opholdssted her i 
landet og har forældremyndigheden over barnet.

Forsåvidt der I henhold lil §§ 2, nr. 1, 5, nr. I, eller 7, nr. 3, på grund af bar
nets okonomiske forhold ikke ydes bidrag til del, eller der i henhold til § 8 kun 
ydes nedsat bidrag, medregnes pågældende barns indtægt, og formue forsåvidt 
bidrag siiges lil andre born ikke ved udfindelsen af den bidragsberettigedes ind
lægt.

Efter samråd med landsstyret kan rigsombudsmanden fastlægge vejledende ret
ningslinier for iudtægtsberegmngen. herunder navnlig om ansættelsen uf værdien 
af natu ral indlægler, såsom af frit ophold, aftægt og bolig i egel hus.

14 Begæringen om fonskudsvis udbetaling af de i nærværende kapitel omhandlede 
bidrag indgives til politimesleren, der afgiir, hvorvidt betingelserne for bidragets 
udbetaling er opfyldt. Begæringen indleveres gennem kommunalbestyrelsen i opholds
kommunen. Ved ophold&kominunen forstås i denne forbindelse:

1) hvor bidraget soges udbetalt af plejeforældre, den kommune, hvor barnets mo
der (fader) har fast bopæl, dog thvis moderen (faderen) er dod eller forsvundet 
eller ikke har fast bopæl i nogen kommune, den ikommune, hvor plejeforældrene 
har fast bopæl;
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2) hvor bidraget soges udbetah af moderen, faderen, adoptivforældre, af bar
nels værge eller af den, der har fået overdragel forældremyndigheden, den 
kommune, hvor den, der kan kræve bidragei udbetalt, har fast bopæl;

3) hvor bidraget .kræves udbetalt af en offenllig myndighed eller anerkendt for
ening, den kommune, hvor vedkommende myndighed eller anerkendle forening 
har sit sæde.

15 Forinden bidraget kan udbetales, må oplysning foreligge om:

1) al barnet var i live på-ibidragets forfaldsdag, hvilkel må være konstalerel ved en 
af en troværdig person underskreven leveatlest, hvortil blankel fås udleve
ret af kommunalbestyrelsen eller af politimesteren. Leveatteblen skal lillige 
indeholde oplysning om. hvorvidt og i bekræftende fald ihos hvem barnet er 
anbragt i pleje;

2) moderens (stiffaderens), eventuelt faderens eller adoplivforældrenes og bar
nets »konomiske forhold, hvilket må konstateres ved en attest fra vedkommende 
opholdskommune;

3) endvidere mfi bidragsdokumentel fremsendes eller medbringes, medmindre del 
befinder sig i den nuværende eller en tidligere udbetalende myndigheds vare
tægt;

!•) endelig må barnets fodsels- (dåbs-) attest og moderens (faderens) fodsels- 
aittest, samt, hvis Uun er gift, stiffaderens fíidselsattest og vielsesattesten ind
sendes eller medbringes, medmindre de allerede beror hos den udbetalende 
myndighed.

1G Såsnarl de i § 15 omhandlede dokumenter er lilvejebragl, foreligger en be- 
horigl fremsal begæring om bidragets udbetaling, og del påhviler da opholdskom
munen uopholdelig at optage de fornodne forklaringer eller foretage de undersogel- 
ser, der cr nodvendige for at komtalere, om de i deL foregående krævede betin
gelser er til stede.

Den, der kræver bidraget udbelalt, saml i alle tilfælde moderen (faderen) er 
forpligtet til, såfremt vedkommende har bopæl i den i § 14 omhandlede opholds
kommune, at afgive de fornodne forklaringer ved personligt mode. Enhver, der kan 
formodes at vide besked derom, er forpligtet til på begæring at meddele politimesteren 
alle de til rådighed slående oplysninger om den bidragsskyldiges opholdssted.

17 Efter at have modtaget de fornodne dokumenter og oplysninger afgor politi
mesteren, om bidraget i overensstemmelse med de foregående regler kan udbetales til 
den bidragsberelligede eller tí] den, der paa dennes vegne har behorig fuldmagt 
til at modtage bidraget. Politimesteren foranlediger bidraget udbetalt, eventuelt 
portofrit tilstillel den pågældende, tilligemed de blanketter, der skal benyttes ved 
næste udbetaling.

Politimesteren kan dog nægte at udbelule bidraget lil andre end den bidrags- 
beretligede personlig, hvis han har mistanke om, al den. der moder med fuldmagt, 
er eu person, der i egenskab af den bidragaberettigedes kreditor 'har fåel transport 
på bidragskravel, Bidrugs-dokumentei må overhovedet ikke gives som sikkerhed 
for belaling af den bidragsberelligedes gæld, og sker delte, skal politimesteren 
underrette værgerådel, som derefter bor overveje, om der er grund ti! at bringe 
bestemmelserne i bekendtgorelse nr. 139 af 31. marts 1926 af !o\ om værgeråds- 
forsorg § 51 m, fl. i anvendelse.

Afkrævning og inddrivelse nf et, udbetah bidiag.
18 ISur et bidrag er udbelall, være sig for faderen (en bidragsíkyldig) eller 

moderen, afkræver politimesteren snarest mutigl og senest inden 1 1 dage efler 
udbetalingen den bidragsskyldige bidraget.

Sager oru afkrævning skal frem-kyndes det mest mulige.
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19 Belaks bidragel ikke af den bidragsskyldige slraks ved afkrævningen eiler 
efter en uf politimesleren indrommel passende korlere henstand, forelages der ud
pantning for bidraget, jfr. herved § 11, stk. 2, medmindre polilimesíeren efter sil 
kendskab til ham skonner, at der ikke herved vil kunne fås dækning for belíibet 
eller nogen del deraf, Jivorom resolutionen da får pfilegning,

Polilimesteren bestemmer derefter uforlovet, hvorvidt den bidragsskyldige bor af* 
sone den del af bidraget, som han ikke har Jietalt. Politimesterens beslemmelse om, 
al afsoning skal finde sted, skal forelægges overovrigheden til godkendelse. Over- 
ovrígheden træffer snaresl muligl afgorelse i sagen.

Ved ufgorelsen af, om den bidragsskyldige fuldt ud, delvis elter slet ikke skal 
afsone den del af bidraget, som han ikke har beLalt, vil overovrigheden have al 
tage hensyn lil på den ene side den bidragsskyldiges íorsorgclsesbyrde som gift 
og på den anden side hans betalingsevne, arbejdssonvhed, ædruelighed, helbreds
tilstand og andre omstændigheder, der egner sig li! al tages i betragtning ved be- 
dommelsen af, om hun kan siges at lage sig sit ansvar som forsorger tilstrækkelig 
alvorligt,

Overovrigheden er berettiget til for et korlere tidsrum at slille afsoningen i bero, 
når det efter en nærmere undersogelse må antages, at pågældende uden egen 
brode, ved -sygdom eller virkelig faltigdom, der ikke skyldes forsørgelsespligter 
udenfor a:gleskab, dovenskab, drikfældighed el. lign., for liden er ude uf stand tii 
al betale.

Overovrighedens afgíirelse med hensyn lil afsoning kan ikke af den bidragsskyl
dige indankes íor hojere myndighed, medens nægtelse af at fusisætte afsoningsret. 
for hele bidraget eller en del af dette eller al iværksætte en begærl afsoning af po
lilimesteren kan indankes for socialministeren.

1 de tilfælde, hvor det indstilles, al afsoning skal ske, er polilimesteren beretligel 
til al sikre sig den bidragsskyldiges tilstedeværelse til endelig afgorelse træffes,

20 Polilimesleren er iovrigt berettiget lil at ibenytle samtlige de den bidrags- 
berettigede ved lovgivningen hjemlede midler til underholdsbidrags sikring og ind
drivelse.

21 Skulle den bidragsskyldige ikke opholde sig i den kommune, som anmeldelsen 
lil folkeregistret henviser til, og det ikke vides, hvor han opholder sig, eller skulle 
han iovrigt forsvinde, inden bidraget er helalt, skal polilimesleren ufortovet drage 
omsorg for, at den pågældende eftersoges og efterlyses.

Viser del sig, al den bidragsskyldige er ddd eller udvandret, skal ibidragsdokumen- 
let forsynes med nójagtig oplysning om, hvad der foreligger desangående.

22 Forsávidt den bidragsskyldige opholder sig eller formodes at opholde sig i del 
ovrige kongerige finder reglerne i forsorgsloven om afkrævning og inddrivelse af 
et udbetalt bidrag og om reisvirkningerne af bidrags udbetaling m. v. anven
delse.

Retsvirkningerne uj bidrags udbetaling m. t>.
23 Betaler en bidragsskyldig et beliib lil polilimesteren lil du&ning af skyldige 

bidrag, er han ibereltigel ti! at forlange, ol beltibel forst anvendes til dækning af 
den del af de skyldige bidrag, for hvilken der i henhold til lovgivningen om rets
forholdet mellem forældre og horn udenfor ægteskab er dekrelerel eller kan dekre- 
leres afsoning.

24 Den del af elhvert bidrag, der ikke kan betragtes som betalt i det ojebiik, 
da udpantning (skíín) forelages, betragtes som en den bidragsskyldige ydet fatlig- 
hjælp, således at senere indbelalle belób betragles som tilbagebetaling af futtig- 
hjælp. I dc tilfælde, hvor efterlysning bur værel forelaget, betragtes restgælden 
forst som fatlighjælp månedsdugen efler den forgæves foretagne efterlysning. Po
litimesleren foranlediger, at det udbetalte bidrag herefter af vedkommende fattig
styrelse noteres som en den bidragsskyldige ydet fatlighjælp.

Kl uilbelalt ibidrug kan dog tidligst betragles som fatlighjailp for den bidrags-
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skyldige på  2 mfinedsdagen efter barnels fodael. Har pågældende forinden dette tids
punkt begæret sporgsmáiet om sin bidragspligt genoptaget for retten, kan et ud 
betalt bidrag ikke beLragtes som fatlighjælp, for sagen om ibidragspligten er ende 
lig afgjort.

25 Såfreml den, der er lilpiigtet at svare bidrag til et barn, senere måtte blive 
frifundet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at de af det offentlige udbetalte 
bidrag betragtes som fattigbjælp, ydel moderen.

Delte sidste gælder også, hvor moderen ved svig eller iovrigt uberettiget har 
enholdt bidrag udbetalt af det offentlige, som hun ikke er i stand til at tilbage
betale,

Til bórn i ægteskab.
26 Et underholdsbidrag, der ifolge overovrighedsbeslemmelse, en af íivrigheden 

godkendt overenskomst, separations- eller skilsmissebevilling eller dom påhviler 
manden overfor hans æglebarn, kan af hustruen, forsåvidt det ægteskabelige sam
liv er hævet, fordres udbelalt af det offentlige, såsnarl bidragets forfaldsdag er 
forliibet uden at bidraget er erlagt.

Med hensyn til betingelserne for det offentliges udbetaling af bidraget gælder de 
j §§ 2 og 6—8 indeholdle regler, dog at adoptivforældre ikke kan kræve faderens 
bidrag til æglebarn udbetalt af det offentlige.

Såfremt der er pålagt særlige bidrag af den i § 3 omhandlede art, finder § 3 
lilsvarende anvendelse.

27 El bidrag, der ifolge overovríghedsbeslemmelse, en af overovrigheden godkendt 
overenskomst, separations- eller skilsmissebevilling eller dom påhviler hustruen over
for hendes æglebarn, kan af manden, forsåvidt det ægteskabelige samliv er hævet, 
fordres udbetall af del offentlige, såsnart bidragets -forfaldsdag er lorlolbet, uden 
al bidraget er erlagt.

Med hensyn til betingelserne for det offentliges udbetaling af bidrag gælder de 
i §§ 5—8 indeholdte regler,

Såfremt der er pålagl hustruen  sæ rlige b id rag  af den i g 3 om handlede art, finder 
§ 3 Lilsvarende anvendelse.

28 Bidrag, pålagt den ene ægtefælle overfor den anden personlig, kan ikke være 
genstand for udbetaling af del offentlige.

Det samme gælder 'bidrag til den fælles husholdning, pålagt den ene eller begge 
æglefæller.

29 De i del foregående indeholdte beslemmelser angående forskudsvis udbeta
ling fra det offentlige af bidrag, der påhviler den ene ægtefælle eller begge over
for ægteborn, finder også anvendelse med henayn lil 'bidrag, som ved overovrig- 
hedens bestemmelse, en af overovrigheden stadfæstet overenskomst, separaLions- 
eller skilsmissebevilling eller dom — skal udredes lil andre under den anden ægte
fælles forsorg værende iborn, overfor hvilke den, hvem bidraget palægges, har 
forsorgelsespligt. Forskudsvis udbetaling kan dog ikke ske, hvis den af hårnets 
egne forældre, -som ikke er indlraadt i ægteskabet, er tilpliglet at svare underholds
bidrag til barnet, og hustruen (munden) i 'henhold til de tidligere paragraffer 
har ret til aí kræve dette bidrag forskudsvis udbetalt af det offentlige.

30 Hvis det oplyses, at ægtefællerne (de tidligere ægtefæller) efler o ve rovri g- 
hedsbestemmelsens udfærdigelse bor sammen eller mere vedvarende står i for
hold til hinanden, kan hidragel til vedkommende born ikke af det offentlige ud
betales lil den bidragsberettigede hustru (mand) personlig.

31 Med hensyn til reglerne om bidragenes slorrelse, udbelaling, afkrævning og 
inddrivelse gælder §§ 9—21 med de fornodne lempelser.

32 Reglerne i §§ 23—25 finder lilsvarende anvendelse med hensyn til virknin
gerne af det offentliges udbetaling af -bidrag til ægteborn. dog at regelen i § 21, 
stk. 2, ikke kommer tilanvendelse.
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K A P .  I I .  Bidrag til born aj enker og enkcmænd samt■ til jorældrelose bórti.

Bidrags udbetaling til den overlevende ægtcja^le m. nt.
33 En enke eller en enkemund skal have rel lil efter nedenstående regler aí det 

offentlige at oppebære en understótlelse som bidrag lil udgifterne ved underhold og 
opdragelse af sit ægtebarn eller under ægteskab adopterede barn.

Det årlige 'bidrag udgor samme belob som del faderen eller moderen påhvilende 
normalbidrug, henholdsvis eftersom untlersloltelsen udbetales en enke eller en 
enkemand.

Efter undersogelse i hvert enkelt tilfælde kan rigsombudsmanden efter samråd 
med landsslyret yde 'hjælp lil omkostningerne ved barnets dåb, skoleundervisning, 
konfirmation, faglige uddannelse, sygdom og begravelse.

34 Hellen lil al få hidraget udbetali med det fulde grundbeliib er betinget af, 
al enkens eller enkemandens indtægt ikke overstiger de i § 13 nævnte belob, 
ligesom reglerne i samme paragraf om indtægtens beregning og om bidragets bort
fald eiler nedsættelse under hensyn til den bidragrberettigedes indlægt finder til
svarende anvendelse,

35 En enkes eller en enkemands ret til al få de i § 33 nævnte bidrag udbetalt 
er betinget af, al ægtefællernes, samliv ikke retlig set var ophævet, jfr. dog § 38.

Iovrigt finder bestemmelserne i §§ 2 og 5—8 — dog borlset fra bestemmelserne
i § 6, nr. 5 ■ - tilsvarende anvendelse med de fornodne lempelser.

36 Begæring om bidrag i henhold til nærværende kapitel indgives til rigsom
budsmanden og indleveres gennem kommunalbestyrelsen i enkens opholdskommune 
på en blanket affattet efler en af rigsombudsmanden foreskreven formular. Efter 
modtagelsen af begæringen undersoger rigsombudsmanden, om betingelserne for 
bidragets udbetaling er til stede. Rigsombudsmandens afgorelse skal om muligt 
foreligge inden 1 måned efter begæringens indgivelse.

37 Retten til det i nærværende kapitel omhandlede bildag vedvarer lil udgan
gen af del kvartal, i hvilket barnet fylder 18 år eller indgår ægteskab.

38 Til born af fraseparerede eller fraskilte forældre kan der, når en af for
ældrene er afgåel ved doden, og der ikke i henhold til lovgivningen om retsforholdet 
mellem foræidre og bom kan fastsættes underholdsbidrag til bornene, på begæring af 
den eflerlevende eller den. der i medfor af S G ville være berettiget til al kræve del 
denne tilkommende bidrag udbetalt til sig, iydes underslottelse efter bestemmelserne
i nærværende kapitel med et belob svarende til del normalbidrug, der kunne have 
været pålagt den forst ufdóde, =åfremt han havde været i live.

Til born udenfor ægle;knl> kun der, når moderen i medfor af § 5, slk. 5, i lov 
nr. 131 af 7. maj 1937 om born udenfor ægteskab er fritaget for den i na!vnte 
bestemmelse omhandlede oplysningspligt, eller når faderskabet lil barnet ikke aner
kendes eller fastslch, eller ingen bliver anset som bidrngspliglig til barnet, på be
gæring af moderen eller den, der i medfiir nf § 6 ville være bereltigel til al kræve 
det hende tilkommende bidrug udbetalt til sig, yde; underslottelse efler bestemmel
serne i nærværende kapitel med et belii'b svarende til det en fader påhvilende nor
malbidrag.

De i alk. 1 og 2 omhandlede undersliillelser kan kun ydes, såfremt rigsombuds
manden i del enkelle tilfælde skonner, at omstændighederne laler herfor.

Bestemmelsen i § 33, slk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Bidragels udbetaling m. v.
39 Bidragel udbetales af Færoernes oppeborselskonlor kvartalsvis forud, med

mindre det af hensyn lil barnets forsiirgelse skonnes rimeligt al udbetale det i 
månedlige rater, Forste gang udbetales bidraget for det kvartal (den måned), i 
bvilkel begæringen indgives. Er begæringen indgivet i den sidsle måned i cl kvar- 
lal, kan kvartalsvis udbetaling dog fiirst ske fra den 1. i den folgende måned.

Forsåvidt afgíirelsen af, hvorvidt der skal udbetales bidrag for ct barn, har
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trukket ud, suledes at der, når aígorelsen er Iruífet, forfalder bidrag for mere end
1 kvartal, tilbageholdes, såfremt det offentlige indenfor pågældende tidsrum har 
ydet hjælp til barnets forsørgelse, et belob svarende lil den således ydede hjælp.

Relten til at kræve et forfaldent bidrag udbetalt vedvarer til og med årsdagen 
for hidragets forfaldsdag.

40 Forinden bidraget udbetales, må der præsieres attest om, at barnet var i 
live på bidragets forfaldsdag, hvorhos rigsombudsmanden ved attestation fra op
holdskommunen må sikre sig, at enkens (enkemandens) eller barneis okonomiske 
forhold ikke udelukker udbetaling af bidrag.

41 Den hjælp, det inden afgorelse træffes om, hvorvidt der kan fås bidrag i 
henhold til dette kapitel, måtte blive nodvendigt at yde lií barnels underhold og 
opdragelse, .betragtes, hvis det viser sig, al betingelserne ikke er opfyldt, som væ
rende uden fallighjælps virkning, medmindre kommunalbestyrelsen efter de fore
liggende omstændigheder finder, at hjælpen bor iydes som fattighjælp.

42 Retten til bidrag bortfalder, når nyt ægteskab indgås, medmindre rigsom
budsmanden bestemmer, at hidrag forlsat vil være at udbetale. Retten til bidrag 
genindtræder, hvis del nye ægteskab oploses, eller ægtefællerne bliver separeret.

Bidrag til jorældrelose born.
43 Den, der har taget et forældrelosl æglebarn til sig, skal indtil udgangen af det 

kvartal, i hvilket hårnet fylder 18 år, eller indgår ægteskab, have ret til at oppe
bære en understottelse lil barnel svarende lil summen af de en fader og en moder
i henhold til § 12, stk. 2, påhvilende normalbidrag.

Samme understottelse tilkommer den, der har taget el adoptivbarn lil sig, når 
adoptanten (adoptanterne) er afgået ved doden, dog at understøttelsen ikke vil 
kunne udbetales lil barnels virkelige forældre.

Samme understottelse tilkommer derhos den, der hur taget et barn udenfor 
ægteskab til sig, når såvel hårnets moder som dets fader (den eller de bidragsplig- 
ttige) er afgået ved doden.

Såfremt der i medfor af bestemmelserne i kapitel l kan ske forskudsvis udbeta
ling af underholdsbidrag lil vedkommende barn, kan understollelsen i medfor af 
nærværende paragraf ikke overslige forskellen mellem bidragel og et helob sva
rende lil summen af de en fader og en moder i henhold lil § 12, slk, 2, påhvilende 
normalbidrag.

Det er en betingelse for underslollelsens udbetaling:

1) at barnet har dansk indfodsrel, er ligestillet med en indfodl, eller omfaltes aí 
en traktat om udbetaling af bidrag af denne art;

2) at barnet har hovedhjemsted på Færoerne;
3) al .barnel opfylder den i § 2, nr. 4, faslsalte betingelse.

Bestemmelserne i § 8 og § 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
44 Begæring om bidrag i henhold til § 43 indgives til rigsombudsmanden og 

indleveres gennem kommunalbestyrelsen i den bidragsberetiigedes opholdskommune.
Med hensyn lil bidragets udbtaling m, v. finder med de fornodne lempelser reg

lerne i §§ 36 og 39 tilsvarende anvendelse.

KAP. 111. Anke, Refusion tn. v.
45 Klager over de aí politimesteren eller vedkommende kommunale myndigheder

i medfor af denne anordning trufne bestemmelser kan forelægges rigsombudsman
den, hvis aígorelser, også når de er truffet i samråd med landsstyret, kan indankes 
for socialministeren, jfr. dog § 19, slk. 5,

De af de i stk. 1 nævnte myndigheder i medfor af denne anordning trufne af- 
gbrelser kan ikke indbringes for domstolene.

4G Af udgifterne lil bornebidrag paa Færoerne i henhold til nærværende anord
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ning bærer statskassen halvdelen, medens den anden liulvdel afholdes fra færo*k 
side efter hjemmestyrets nærmere betemmelse.1)

De nærmere regler om refusion og regnskabsaflæggelse fastsælle.s af socialmini
steren efter samråd med landsstyret.-)

47 SS-frenil leveomkostningerne på Færiierne sliger eller falder, fastsætter social
ministeren efter indstilling íra landsstyret eller efler forud indhentet erklæring 
fra dette en tilsvarende forhojelse eller nedsættelse af den i § 13 omhandlede
i ndtægtsgrænse.")

48 Denne anordning træder i kraft den 1. april 19(9. Samtidig op/hæves lov 
indeholdende bestemmelser om bbrn udenfor ægteskab og disses forældre nr. 130 
at 27. maj 1908, §§ I-—S, S 10, stk. 1 1, og Si 13, stk. 3, jfr. lov nr. 113 af 29. 
april 1913, §§ 2 og 1, lov nr. 676 af 22. december 1919 og lov indeholdende 
nogle bestemmelser om hustruers og æglebbrns retsstilling nr. 131 af 27. maj 
1908, §§ 1—8, jfr. lov nr. 112 af 29. april 1913, § 2, lov nr. 121 af 15. marts 1939 
om refusion fra staten for forskudsvis udbetalte underholdsbidrag på Færoerne samt 
anordning nr. 130 af I. december 1939 om understotlelse lil horn af enker.

Til enker, som ved nærværende anordnings ikrafttræden oppebærer enkeborns- 
bidrag, kan bidrag ikke udbelales med la\ere belob end efler de hidtil gældende 
regler,

21. marts — Skr, fra staism. om Sk.lBSMÅLIj\'G SOM SÆRANLIGGENDE,
Slábsmáling anses ifolge statsministeriets skrivelse af 2L3 1949 for fær- 

tisk særanliggende, dog stiledes at skibsmåling udfores af Statens skibstilsyn, men 
for færosk regning. Landsstyrel har \ed skrivelse af 6. februar 1950 erklæret sig 
indforstået med, ot der af hjemmestyret ydes de to under Slatens skibstilsyn an
satte skibsbygníngs'kyndige tjeneslemænd et vederlag på 1.200 kr, årlig til hver.

28. marts — Lagtingslov nr. 10 om SRIUITUSRATIONERING.
I 3) Ingen person har ret lil al indforslcrive mere end 9 liter spiritus i kvartalet, 

bortset fra ol.
Som spiritus regnes i henhold tii nærværende lov al vædske, der indeholder over 

23 rumprocent alkohol.
2 Enhver, der indforskriver spiritus, skal være i besiddelse af kobekort, hvori 

toldmyndighederne noterer enhver indklarerct forsendelse af spiritus.
Kobekortene udleveres gennem vedkommende forstanderskah imod erlæggelse aí el 

gebyr på 10 kr., hvoraf halvdelen tilfalder kommunekassen og halvdelen lands
kassen,

Kobekortene lyder på navn og udleveres kun personer, der er fyldt 20 år.
Kobekortene, der gælder for et år ad gangen (1. april—31. marts) er strengt 

personlige og ma ikke udlånes eller benyttes af andre.
3 Landsstyret kan i særlige tilfælde gore undtagelser fra reglerne i § 1.
4 Overtrædelser af denne lov straffes med boder af ikke utider 20 kr., íor så vidl 

ikke hojere straf er forskyldt.
Boderne tilfalder landskassen.

28. mars — Lbgtingslóg nr. 10 um SKAJV1TAN AV RÚSDREKKA.
1J ) Ongum er loyvt at innflyta meiri enn 9 litrar -av rúsdrekka um fjór5ings- 

úrið, bl undantikið.
Fyr: spiritus verður eftir liesi lóg roknaíSur allur liigur, sutn í sær hevur meir enn

23 rúmprocent av alkoholi.

' )  Jfr. II. nr. 14 of 15. maj 1953.
3) Jfr. liek. nr. 104 af 28. muíts 1953.
a) Som oíndrel ved II. nr. 61 af 17, Jer. 1919.
■*) Sum liroylt við 11, nr. (il, 17. dec. 1949,
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2 Hvor Lann, ið innflytir rú'drekka, skal hava kcypikort, hará tollreglan forir 
hvorja innklareraða sending av spiritus.

Avvarðandi sóknarslyri flyggjar keypíkortini móti gjaldi uppa 10 kr., harav helvlin 
fer til kommunukassan og helvtin til landskassan.

K-eypikorlini Ijóða uppa navn, og verða berl flyggjað persónuin yvir 20 ár.
Keypikorlini galda fyri eitt ar í senn (1, april 31. m ars); tey eru strangt per

sonlig og mugu ikki verða lænt ella nytt av oðrum.
3 Landsstyrið kann í serligum fórum pera unduntbk fra reglunum i § 1.
4 Brot móti íicsi Ipg verða revsað við sektum jkki undir 20 kr., um ikki hægri 

revsing eigur at verða givin. Sekt irn ar fara i landskassan.

28. marts Lagtingslov nr. 12 om FÆRØERNES OPPEBØRSBLSKONTOR.
1 Fra 1. april 191-9 overtager hjemmestyret Færoernes Oppeborselskonlor,
Til oppebbrselskontoret henlægges:

1) al regn?kabsforeLe vedrorende landskassen og andre lagtingsfonde, der nu er 
henlagt ti! oppebørselskontoret,

2) regnskab .fórelse vedrorende institutioner, fonde og lignende under offentlig be
styrelse eller tilsyn efler landsstyrets bestemmelse i hvert enkelt tilfælde,

3) Told og toldkontrol.

Statskassens regnskabsførelse vedrorende Færoerne kan efler forhandling n*ed 
landsstyrel foretages på oppebórselskontoret.1)

2 Tjeneslemændenc ved oppebórseLkontoret ansælles al landsstyret i henhold til 
lonningslov for landets tjeneslemænd. Andel personale ansælLes efter regler, fas-i
satte af landsslyrel indenfor de pa finansloven opfdrte bevillinger.

3 Landsstyret fastsætter regier vedrorende oppebórselskontorets virksomhed.

28. mars LI. nr. 12 um FØROYA GJALDSTOVU.
1 Frá 1. april 1919 yvirlekur heimastyrið Foroya Gjaldstovu.
Til hesa gjaldstovu verður lagt:

1) oli roknskaparforsla viðvikjandi landskassanum og bðrum liigtingsgrunnum, 
sum nú hava roknskaparforslu á gjaldstovuni,

2) roknskaparforsla viðvikjandi stovnum, grunnum og t. undir almennum slyri 
ella eftirliti eftir ásetan av Landsstyrinum í hvorjum einstbkum fbri.

H) Tollur og tolleflirlit.
Roknskaparforsla ríkiskassans viðvikjandi Foroyum kann oflir samráð við Lands

styrið verða skipað á gjaldstovuni.-)
2 Tænastumenn við gjaldstovuna verða seltir av Landsslyrinum samsvarand i lóg 

um tænastumanna landsins. Annað slarv'íólk verður sett eftir reglum, ásettum av 
Landsstyrinum innan fyri lær játtanir, sum eru á fíggjarlóginL

3 Landsstyrið ásetur reglur viðvikjandi virki gjaldstovunnar.

28. marts — Lagtingslov nr. 11 om APOTEKiE UVÆSENET,
l y) Til oprettelse af nye apoteker kræves landsstyrets ibeslulning. Sporgsmál om 

oprettelse og beliggenhed af n je  apoteker forelægges Laglinget. Landsstyret kan 
yde tilskud eller lån af den færoske apotekerfond lil apoteker efler regler, som 
landsstyrel fastsætter.

2 Tilladelse lil at drive apotek meddeles led bevilling fra landsstyret For at 
opm. bevilling til drift af et apotek udkrages indfodsrel, 25 árs ulder o": íarma-

0  Jír . statsin. skr, 20. maj 1950.
2) Sbr, slulsm. skr. 20. rtiui 1950,
°) Jfr. II. nr. 60 n í 2. de<, 1949 ng nr. 63 uf 16, <kc, 1949.
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teulisk kandidatek'-amen. Vedko minen de skal derhos godtgiire al være rådig over 
sit ho og skal i sin tidligere virksomhed have udvist et efter landsstyrets skon udad
leligt forhold. Forinden bevillingen udleveres, har den pågældende at underskrive 
en forsikring pá Iro og love eller på ære og samvittighed om med flid og sam- 
viltighedsfuldhed ot ville opfylde de ham som apoteker påhvilende pli pier. Forsik 
ringens form fastsættes af landsstyret. For at anerkendes som bestyrer på egeL 
ansvar af et apolek må den pågældende opfylde de for meddelelse af apotekerbevil
ling sliitede betingelser og er i sin funktion underkastet de samme bestemmelser 
som apotekere. For al fungere som medhjælper på et apotek må vedkommende 
have bestået farmaceutisk medhjælpereksamen. For at antages som discipel på et 
apotek må vedkommende have en fordannelse, om hvilken de nærmere bestem 
mclser fastsættes af landsstyret.

3 Fra færb^ke apoleker må de samme varer forhandles som fra apoteker i rigel, 
for 'å  vidl del ikke strider mod nogen særlig íor Færoerne gældende lo>.

4 I enhver bygd kan landsstyret på begæring af det kommunale forstanderskab 
tillade, at der oprettes et båndkíibsudsalg af medikamenter hos en af forstander
skabet udpeget forhandler, hvis valg skal godkendes af landsstyret, efter at ved
kommende apoteker og landslægen er horte. Såfremt det besluttes at oprette et 
hindkob«udsa!g i en bygd, hvor der bor en distribuerende læge, er denne beret
tiget til al overtage dette. For sådanne udsalgs forsyning med og udlevering af 
medikamenter gælder de samme regler som for båndkíibsudsalg i riget. Det af 
gcires af landsstyret, hvilket apotek der i det enkelte tilfælde skal være berettiget 
og forpligtet lil at oprelle håndkøbsudsalget, Læger kan. for så vidl afstanden 
fra nærmcsle apolek gor del on^keligt, forvenle al erholde landsstyrets tilladel-e 
til al distribuere medicin, som forskrives fra et apotek, efler landsstyrets nær
mere bestemmelser.

5 Med henyn til hvilke varer del efter denne lovs ikrafttræden =kal være forbudt 
ul forhandle i en almindelig kobmandshandel, skal de regler, der fastsættes af 
landsstyret, være gældende,

G iAf apoteker udredes en årlig afgift efler regler, der fastsættes af landsstyret. 
Afgiften indgår i den færoske apotekerfond. Landsstyret faslsætter nærmere regler 
for denne fond.

7 Nærmere regler for eftersynet af færoske apotekers drift fastsættes af lands
styret. Andre sporgsmåt vedrorende apotekervat^enel og medikamenthandelen, som 
ikke omhandles i denne lov, afgores af landsstyret.

28. mars — Logtingsióg nr. 14 um APOTEK.
I 1) Til stovnan av nyggjum apotekum krevst samlykl landsstyrisins. Mål um 

stovnan av apotekum, og um hvar lev skulu stando, verða at leggja fyri Loglingið. 
Landsstyrið kann veita sludning ella ián úr foroyska apotekargrunninum sarosvar- 
artdi reglurn. sum landsstyrið ásetur,

2 Loyvi til at hava apotek verður givið við loyvisbrævi frá landsstyrinum. Til 
at fáa slíkt loyvisbræv krevst licimarættur, 25 ára aldur og pharmaceuLisk kandi- 
datsprógv. Avvarðandi skal umframt ávúsa, at hann hevur ræði yvir búgvi sínum, 
og skal ! teimum virkjum, hann áður hevur hovt, hava vist framferð, lylaleysa 
eftir landsstyrisins ællan. Åðrenn loyvisbræv verður givið, skal avvarðandi undir- 
skriva vátlan á trúgv og rættsinni ella æru og samvitsku um, at hann við ídni 
og samvitskuÍTilt vil útínna lað, hann sum apotekari er skyldugur. Orðaljóðið i 
váttanini verður áselt av landsstyrinum. Fyri at vera sljóri av apoteki undir cgn- 
ari áibyrgd, má avvarðandi lúka treytirnar fyri at fáa apotekaraloyvi, og er hann 
í virki sínum undir somu treytum sum apotekarar. Fyri at virka sum hjálparmaður 
á apoteki má avvarðandi hava pharmaceutisk hjálparmannaprógv. Fyri at verða

>) Sl>r. 11. nr. 60, 2. dec. 1949 og nr. 63, 16. dec. 1949,
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settur sum næmingur á apoteki má avvarðandi rrammunundun huva fingið læru 
samsvurandi nærri áselingum landsslyrisins.

3 Frá foroyskum apotekum kunna verða seldar somu ívorur, sum seldar verða 
frá apotekum í  riíkinum, um hctla ikki er ímÓti serstakari lóg galdandi fyri For- 
oyar.

4 Landsstyrið kann á bygd, tá sóknarstyrið krefvur lað, loyva, al stovnoð verður 
lmndkeypssola av medikamentum fijá fólki, sum kommunustyríð velur; valiiS verður 
at góðkenna av landsstyrinum aítaná, at avvarðandi apolekari og landslækni hava 
givið ummælí. Um samlykl verður at stavna handkeypsútsolu å bygd, har lækni 
byr, sum útflyggjar medicin, hevur hann rælt lil at fáa soluna. Fiyri at keypa medi
kament lil og setja medikament frá lílíkari solu galda somu reglur sum fyri hand- 
keypssolu í ríkinum, Landsslyrið nvger, hvori apotek “skal hava loyvi og skyldu til 
í tí einstaka forinum at slovno handkeypssoluna. Um næsta apotek er so langt burlur, 
og tað er torvur á, kunnu læknar rokna við at fáa landsslyrisins loyvi lil at flyggja 
út medisin, sum verður keypl frá apoteki eftir londsslyrisins nærri ásetan.

5 Viðvíkjandi 'hvorjar vorur forhoð skulu vera fyri at al selja í \flnligari kram 
búð, aflanå at henda lóg er kotnin <i gildi, skuldu galda lær reglur, sum landsslyrið 
ásetur.

6 Apolek lata årligt gjald aflir reglum, sum landsslyrið áeelur. Gjaldið fer í for- 
oyska apotekaragrunnin. Landsslyrið ásetur nærri reglur íyri henda grunn.

7 Nærri reglur um eftirlít við foroyskum apolekum verða ásettar av landsstyrinum. 
Landsstyrið lekur avgerð viðvikjandi apotekum og medikamenthandlum :í óllum 
spurningum, sum ikki eru umríiddir í hesi lóg.

28. marts — Lagtingslov nr. 16 om LØN'RECUiLERÍNG FOR LANDETS TJE- 
NESTEMÆND.

CENTR 4  LADMI NISTRAT IONEN
1 Landsstyrets kontorchef: Grundlon 7.800 kr. årlig, stigende efter 5 ár lil S.'IOO 

kr., eifler 10 år lil 9.000 kr,, efter 15 år til 10,800 kr. og eiler 20 år til 11.700 kr.
Fuldmægtige 1. grad (2 ):  Grundlon 6.000 kr, årlig, stigende hvert 5. Sr med 

500 kr. indtil 7.500 kr.
Det kræ\es, at i del mindsle den ene af disse fuldmægtige er jurist eller nalional- 

okonom.
Fuldmægtige 2. grad (2 ):  Grundlon 3,600 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 

360 kr. indlil 5.760 kr.

O VPEBØRSE LSKONTOR ET i )
2 Landsbogholdcren: Grundlon 6.000 kr., sligende hvert 5. år med 500 kr. til

7.500 kr.
Fuldmægtige: 5.0-10 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 360 kr. indlil 5.760

kr.
Kasserer og bogholderc (2 ):  Grundlon 1.200 kr. årlig, sligende med 100 kr. hivert

3. ár til 5.800 kr.

TOLDVÆSENET-’)
Ovcrtolder af 1. grad: Grundlon 2.100 kr. ;vrli<r, slibende hvert 3. ár med 150 

kr. lil 2.850 kr.
Ovcrtolder af 2, grad: Grundlon 2.100 kr, årlig, stigende hvert 3. år med 150 

kr. til 2.550 kr.

>) If. II. nr. 29 ttf l. nmrts 1950 og II. nr. 16 of 13. marts 1951 aflónncs nuvaTendi- lund*- 
Itogholder dog med 7.800 kr„ stigende hvert 5. úr med 600 kr. til 9000 kr., og nuvæ
rende kaastrcr og l>og!io!dcr« fnr Innninusnneicnnilel fra det tidspunkt, de lilev ansnL 
Landslioglioitførrn få r anricnnilet fra 1. okl. 1947.
Som ændret ved II. nr. 29 af 1. m arts 1950.
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Toldere (5 ):  Grundlon 1.950 kr. årlig, stigende hverL 3. år med 150 kr. lit
2.100 kr.

INGENIØRKONTORET
31) Landsingeniórcn: Grundlon 7.800 kr. årlig, sligende efler 5 år lil 8.400 kr., 

efler 10 år til 9.000 kr., efler 15 ar lil 10.800 kr. og efler 20 ár lil 11,700 kr.
Ingeniórer (1 ):  Grundlon <3.000 kr. årlig, sligende hverl 5. år med 500 kr, lil

7.500 kr.
Teknisk assistent: Grundlon 3.900 kr. arlig. sligende hverl 3. år med 180 kr. 

indlil 1.860 kr.

TELEFONI Æ SEhET
4 Tele fon bestyreren: Grundlon 6.900 kr. årlig, stigende Snerl 5, år med 600 kr. 

indtil 8.700 kr,
Kontorledcr: Grundlon 5.010 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 360 kr. indtil 

5.760 kr. Efler 10 års tjeneste i stillingen ydes et yderligere alderstillæg på 5-10 
kr.

TUBERKULOSESANATORIET
5 Overlægen: Grundlon 10.800 kr. arlig, stigende efter 5 år til 11.700 kr. Der 

ydes overlægen el ikke pensionsgivende tillæg på 2.000 kr.2)
Oversygeplejersken: Grundlon 3.660 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 330 kr. 

indtil 1.320 kr.
Afdelingssygeplejersken og ókonomn: Grundlon 2.700 kr. årlig, stigende hvert

3. år med 300 kr. op til 3.300 kr.
kedelpasser og håndværker: Grundlon 2.100 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 

150 kr. indtil 3,300 kr.
SygepUjerskcr: Grundlon 2.200 kr, årlig, stigende hverl 3. år med 210 kr. indtil 

2.850 kr.

LANDBRUGET . 
6 Landbrugsskole og Forsogsslatinn:
Forstander: Grundlon 5.700 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 600 kr. indtil

8.100 kr.
7'*) Udskiftnings- og mntrikulkontor:
Forstander: Grundlon 6.000 kr. årlig, stigende hverl 3. år med 700 kr. tíl 8.100 

kr.
Landinspektører (2 ):  Grundlon 5.010 kr. årlig, stigende hverl 3. år med 360 

kr. indtil 5.760 kr.
Assistent ( I ) :  Grundlon 2,670 kr. årlig, sligende hvert 3. år med 270 kr. indlil 

3.750 kr.
Medens en tjenestemand er udpegel som udskiftnings formand, får han 2010 kr. 

årlig i ikke pensionsgivende tillæg.
L andbrugskonsulentenGrundlon 5.700 kr. árlig, stigende hvert 3. ár med 600 

kr. lil 8.100 kr. Tjeneststillæg 600 kr.
Dyrlwgen: Grundlon 5.700 kr. årlig, sligende hvert 3. ar med 600 kr. til 8,100 

kr. Tjenestetillæg 600 kr, årlig. Nusiddende dyrlæge får tillagt lonningsanciennilet 
fra 1. april 1918 al regne,

l ) Som am lre t ved II, nr. 29 af 1. marts 1950.
a) If. II. nr. 29 a í 1. morts 1950 afliinncs nuværende ovcrlaígp i overensstemmelse med 

overenskomst mellem Sygebllsforeningen og dansk Lægeforening. Ordningen er g ttldcndc 
fra 1, apr. 1916,

*) Som  æ ndret ved II. nr. 16 af 22. dec. 1951.
lí. 11. nr. 29 af 1. m arts 1950 får nuværende laandlm igskonsulent 3 alderstillæg pensions
givende fra 1. ttjtr. 1949. Ancienniteten regnes íra  1. opr. 1949.

28, marls 1949
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FISKERI ål. V.

8^) Fiskeriokonornisk laboratorium. Forstanderen: Gruudlon 5700 kr. årlig, sti
gende ‘hverl 3. år med G00 kr. til 7.500 kr.

Ovcrvragercn: Grundion 1.800 kr. årlig, sligende hvert 3. år med 100 kr. 
lil 6.000 kr.

Vragerkonlrollórcr (6 ):  Grundlíin 3.000 kr., stigende Iwerl 3. ár med- 300 kr. 
tii 3.600 kr.

3 Navigationsskolen;
Forstander: Grundlíin 6.800 kr. årlig, sligende hverl 3. år med 600 kr. lil 8.600 

kr.
Lærere (2 ) :  Grundlíin 3.780 kr. årlig, slígende hverl 3. år med 180 kr. indlil 

1.710 kr. og derefter hvert 3, år med 600 kr. indlil 5.910 kr.

STU DENTERSKOLEN
10 Forstanderen: GritJidlon 9.000 kr. åriig, stigende hverl 3. ár med 600 kr. 

indlil 10.200 kr.
Lektorer (2 ):  Grundion 5.700 kr. årlig, sligende hvert 3. år med 600 kr. indtil

8.100 kr.
Adjunkter (3 ):  Grundlðn 3.780 kr, årlig, stigende hverl 3, år med 180 kr, indlil 

1.7 10 kr, og derefler hverl 3. år med 600 kr. indtil 5.9'I0 kr.

LANDSBIBLIOTEKET
11 Bihliotekarrn; Grundion 1-.200 kr. årlig, sligende med 100 kr. hverl 3. år 

lil 5,800 kr.

UDSENDINGE
12 Fuldmægtige: Grundion 5.0-10 kr.årlig, sligende hvert 3. år med 360 kr. 

indtil 5.760 kr,
Sekrelmrer; Grundlíin 3,600 kr. årlig, sligende hverl 3. år med 360 kr. indtil

1,680 kr.
Medens en udsending er i udlandet, ydes der ham el tillæg. Detle tillægs stor- 

relse fnslsætles på finansloven efler indstilling fra budgetudvalget,
13 Der ydes tjenestemænd, for hvilke der er fastsat grundton, almindeligt Ion- 

lillæg, reguleringstillæg og stedtillæg, svarende til de statens tjenestemænd ydede 
tillæg.

Landsstyret bemyndiges til al fastsætte nærmere regler vedrorende tjenestemæn- 
dene, dog al regler om tjenestemænds pension bliver al faslsætte ved laglingslov.

Landsstyret meddeler landcls ijeneslemænd forhandlingsret. Denne ret kan ud- 
oves af de pågældende godkendle organisationer eller for disse bemyndigede.

28. mars — Lógtingslóg nr. 16 um LØN TÆNASTUMANNA LANDSJNS.

MIÐSTØÐUUMSITIN GIN
1 Sfcrivstovustjóri landsstfrisins Grundlíin 7.800 kr. árliga, hækkandi eftir 5 ár- 

um til 8.100 kr., eftir 10 úrum lil 9.000 kr., eflir 15 árum til 10.800 kr. og eflir
20 árum lil 11,700 kr,

FulUrúar 1. sti-g (2 ):  Grundlíin 6.000 kr. árliga, hækkandi 5, hvort ár við 500 
kr. upp li) 7.500 kr,

Tað verður kravt, al í minnstu lagi annur av hesum fulltrúum er logfrbðingur 
elta hagfroðingur.

Fulilråar 2. slig (2 ):  Grundlíin 3.600 kr. árliga, hækkandi 3. hvort ár við 360 kr, 
upp til 5.7G0 kr.

>) Som ændrot ved II, nr. 29 af 1. marts 1050.
s) If. II. nr. 29 oí 1. m arts 1950 fnr nuværende læ rer anciennitet fru 1. okt. 1942.

1949 28. marts
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CJALDSTOVANí )
L a n d sb ó kh a ld a rm :  Grundlón 6000 kr. árliga, hækkandi 5. hvori ár vtð 500 

kr. lil 7.500 kr.
Fulllrúi: 5,010 kr. árlipa, hækkandi 3. livórt ár við 360 kr. til 5.760 kr.
Kasmmeistari og bókhaldarar (2 ):  Grundlón '1.200 kr. árlija, hækkandi við 400 

kr. 3. livórt ár lil 5.800 kr.

TOLLSKIPANtm)
Yvirtollari a i 1. stigi: Grundlón 2.400 kr. árliga, hækkandi 3. hvori á r við 150 

kr. til 2.850 kr.
Yiirtollari a.r 2, siigi; Grundlón 2.100 kr. árliga, hækkandi 3. hvori ár við 150 

kr. til 2.550 kr.
Tollarar (5 ):  Grundlón 1.950 kr. ariiga, hækkandi 3, hvort ár við 150 kr. til 2.100 

kr.

VERKFRØÐ1NCSSKRWSTOVAN
3-) LnndsrorlcjroSinniirin: Grundlón 7.800 kr. árliga, hii-kkandi eílir 5 arum til

8.100 kr., eftir 10 árum til 9.000 kr., eflir 15 áriim til 10.800 kr. og eftir 20 árum 
ti! 11.700 kr.

VcrklroSinear ( 1) :  Grundlón 6000 kr. árlipa, hækkandi 5. hvort ár við 500 kr. 
upp lil 7.500 kr.

Serkónur hjálparmaður: Grundlón 3.900 kr. árliga, hækkandi 3. hvort ár við 
180 kr. upp ti! 1.860 kr.

TELEFON l'ERKIÐ
4 Telefons!járin: Grundion 6.900 kr. árliga, hækkandi 5. h\órt ár við 600 kr. 

upp til 8.700 kr.
Skrit stovustjórin: Grundlón 5.010 kr. árliga, hækkandi 3. hvort ár við 360 kr. 

upp til 5.760 kr, Eftir 10 áru tænaslu í plássinum verður veitt ein aldursviðbót aftrat 
uppá 510 kr.

BRÓSTSJÚKR A HÚSIÐ
5 1 virlrvknin: Grundlón 10.800 kr. árliga, hækkandi eflir 5 árum lil 11.700 

kr. \  eilt verður yvirlæknnnum ein ikki pensiónsgevandi viðbót uppá 2.000 kr.M)
Yvirsfúkrasysturin: Grundlón 3.660 kr. árliga, liækkandí 3. hvort ár við 330 kr. 

upp lit 1.320 kr.
Dnildarsjúlcrasysturin og ókonoma: Grundlón 2.700 kr. árliga, hækkandi 3. hvort 

ár -við 300 kr. upp lil 3.300 kr.
krlilpossari og handrerkari: Grundlón 2.100 kr. árliga, hækkandi 3. hviirt ár 

við 150 kr. upp til 3.300 kr.
Sjúkrasystrar: Grundlón 2.200 kr. árliga. hækkandi 3. hvori ár við 210 kr, upp 

lil 2.850 kr.

LANDBÚNAÐUR
6 Landbrúfcsskúli og royndarstoS:
FyriilóSumaður: Grundlón 5.700 kr. árliga, hækkandi 3, hvort ár við 600 kr. 

upp til 8.100 kr.

*) SamsY. 11. nr. 29, 1, m arts 1950 og nr, 16, 13. mors 1951 íæ r nnverandt luodsliokhald 
ari 7.800 kr., haikkondi S. hvort å r  við 600 kr. ti) 9000 kr,, ng núviírnndi kassamcistnri 
og bókhaldarar ína anciennitet frá, tá teir vórðu scttir. Landshókhaldorin frá 1. okt. 1947. 

a) Sum hroytt við 11, nr. 29, 1. mors 1950,
®) E ítir II. nr. 29, 1. mors 1950 fmr núverandi yvirlækni iliin samsv. semju millum Sygehus

foreningen og dun*k Legeforening, roknað frn 1. apr. 1946.
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7i) Útskijlingnr- niátrikuhlcrivstova: FyriitSðtimalíur: Grundlon 6.000 kr. ár 
liga, liækkandi við 700 kr. 3. hviirt ár til 8.100 kr.

Landinspehíórar (2 ):  Grundlon 5.0-10 kr. árliga. liækkandi 3. hviirt ár við 360 
kr. til 5.760 kr.

Iljálparmaður (1) :  Grundion 2670 kr. árlipta, liækkandi 3, hviirt ár \irt 270 kr. 
til 3750 kr.

Meðan lænustumnður cr selltir útskiflingarformaður, fær hann 2010 kr. árliira i 
ikki eflirlongevandi viðból.

LandbúnaðarniSgrnirin: Grundlon 5.700 kr. árliga, liækkandi vift 600 kr, 5. 
Iiviirt ár lil 8.100 kr. Tænasluviðhót 600 kr.
Djórahvkrtin: Grundlon 5.700 kr, árliga. liækkandi ið 600 kr. 3. Iiviirt ár til 8.100 
kr. Tænasluviðhól 600 kr. árliga, Tænastualdiir iiúsitandi djóralækna verður rokn 
aður frá 1. april 1918.

FISKIV INN A O. A,
8-) Fiskeriokanomisk laboratorium: FyrifitotittmaSitrin: Gruindlon 5700 kr. á r

liga, liækkandi 8. hvort ár við 600 kr. lil 7500 kr.
Yvirvrakari: Grundlon f.800 kr, áriliaa, hækkandi 3. hvort ár \iS K)0 kr. ut»fl til

6.000 kr.
Vraknraeflirlitemcnn (6 ) :  Grundton 3,000 kr. ári i gu, liækkandi við 300 kr. 3. 

hvori ár til 3.600 kr,
H NavigcUiónsslcúlin:
Fyrislóðitnui'fitiri>1: Grundlon 6.800 kr. árliga, liækkandi við 600 kr. 3, hvort 

ár lil 8.600 kr,
Lívrarar (2) :  Grundlon 3.780 kr. árliga. hækkandi 3. h\ðrl ár við 180 kr, upp 

til 1.710 kr. og so i!, hvort ár við C00 kr. npj> lil 5.910 kr.

. STUiDENTASKO LIN
10 Fyflitoiiuniníiarin: Grundlon 9.000 kr. kr. árliga, liækkandi 3. hviirt ár við 

600 kr. upp til 10.200 kr.
f^cktorar (2 )  .Grundlon 5.700 kr. árliga, hækknndi 3. hviirt ár við 600 kr. upp lil

8.100 kr.
4djunktnr (H):  Grundlon 3.780 kr. árliga, liækkandi 3. hvort ár við 180 kr, upp 

lil 4.740 kr. og 3. Iiviirt ár við 600 kr. upp til 5.940 kr.

LANDSIióKASAVNIÐ  
llókin-iiríiin: Grundlon 4.200 kr. árliga, liækkandi við 100 kr. 3. hvort ár upp 

til 5.800 kr.
SENDhMENN

12 Seiidifulltrúar: Grundliin 5.040 kr. árliga, hækkandi 3. hvort ár við 360 kr. 
upp lil 5.760 kr.

Skrirarar: Grundlon 3.600 kr. árliea. liækkandi 3. hvort ár við 360 kr, upp lil
4.680 kr.

Mcðau sendimaður er í útheimiiumi, fær hann eina viðból. Hæddin verður á.seíl 
á figgjarlógini eftir ummæli frá ííggjarnevndini,

13 Teir lænasuiincnn, fyri liviirjar grundlon er ásell, fáa almenna lonviðbót, 
reguleringsviðbót og staðarviðból, svarandi lil ta viðból, sum ríkisins lænaslumemi 
fáa.

Landsslyrið verður heimilað al á^eta nærri reglur lænastumonnum viðvíkjandi, tó 
at reglur um eftirliin lænoslumamia verður at áseta við lógtingslóg,

Landsstyrið gcvur landsins læna-'luinonmini lingingarrætt. Hesin ræltur kann gcr- 
ast galdandi av teim avvarðandi góðkcndu felogum ella umboð.-ímonnuni teirra.

Sum broytt viS II. nr, 76, 22. di:r. 1951. Samsv. 11. nr. 29, 1. mars 1950 fmr núsitanili 
lomllirúksráðtícvari S alilursviðliotnr sum persónligar eflirlongevandi vi31)iiiur frá 1. 
april 1949. T icnnstualjur roknatíur fro 1. ap ríl 1949. 

s) Sum broyit við II. nr. 29, 1. mars 1950.
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28, marts Laglingslov nr. 18 om IDRÆTSRADGIVER.
1 Der oprettes et etrbede som idræl«rad?i\er. Han ansættes af landsstyret.1)
2 (drætsrådgiveren skal fiire tilsyn med idrætsundervisning i folkeskolen på Fær

oerne og være rådgiver for skoledirektionen angående skoleidræt og for landsstyret 
angående anden idræt, ligesom ,det knn palaígjres ham al fiire tilsyn med og være 
rådgiver ved idrætsundervisning ved andre skoler på Færoerne og al frire tilsyn 
med skolebygninger og disBes imentar, dog ikke ved forberedelse og godkendelse 
af skolebygninger.

Han skal fiire tilsyn med sviimmelmsciner. idrælsplæner og lignende over hele 
landet og underrette landsstyret, hvis nódvendigl vedligehold mangler.

3 Idræisr, dgheren er underkaste! de almindelige for lærere i folkeskolen gæl
dende bestemmelser, og landsstjrel faslsætler de nærmere regler for lians virksom
hed.-)

4 /drætsrådgiveren lonnes cmn overlærer ined kr. '1,500, stigende Inert ■$. ar 
med kr. 600 til kr. 6,300.

Han får percsion og efcerindtægt. pensionsgivende líinlillai?, reguleringstillæg og 
stedtillæg efte.r samme regler, som gælder for lærere í folkeskolen.

5 Udgifterne afholdes af landskassen,

28, mars Logtingsióg nr. IB um ÍTRÓTTAHRÁÐGEVARA.
1 Selt verður á slo\n emhajli sum itróltarráðgevari. Haniv \erSur settur av lands- 

styrinum.:t)
2 ílróltarráðgevarin skal ha\a  umsjón við ítróttarkensluni i fólkaskúlanum í 

Foroyum og vera ráðgevari hjá skúlasljórnini t spurninginum viðvíkjandi skúlaítróll 
og hjá lumls«tyruium um annan ítrótl, eins og honum kann verða álagl al hava 
umsjón við og vera ráðgevari við ítróttarkensluna í oð’rum skúlurn og hava um- 
sjón við skídabygiiingum og innLúgvi teirra. tó ikki við fyrireikan og góðkennan 
skúlabygningum.

Hann skal hava umsjón við svimjingarhyljum, leíkvollum og tílíkum úti um landtð 
og siga landsstyrinum frá, um forvandl ábotur ikki verða gjordar.

3 ftróllarráðgevarin er imdirgivin tær almennu fyriskipanir, sum galda fyri lær- 
arar í fólkaskúlannm og landssljrið ásetur gji>!'lari reglur fyri virki 'hans.-1)

4 ftróllarráðgevarin verður loníur sum yvirlærari við kr. k500 um árið, hækk- 
andi triðja hviirt ár við kr, 600 til kr. 6.300.

Hann fær eflirlon og eflirinnliiku, eftirlongevandi tillegg, reguleringarlillegg og 
slaðartillegg eftir somu reglum, sum galda fyri læ raraT  í fólkaskúlanum.

5 Úireiðslurnar fara úr landskassanum.

28. marts Laglingslov nr. 19 om NAVIGATIONSSKOLER.
1 Landsstyret godkender navigationsskoler.
2 Navigationsskole med maskinislafdeling drives for landets regning. Vedkom

mende kommune deltager efter overenskomst i udgiflerne lil bygning og iruentar.
3 Landsstyret ansætter og afskediger bestyrer og fast ansatte lærere, 

så mange som faslsal i normeringsloven. De lonnes som fastsat i lag- 
ti ngslov om tjenestemandslonninger.

Timelærerne ansættes og afskediges af landsstyret inden for de på finansloven 
givne -bevillinger efter indstilling fra bestyreren og io\ rigt efter regler, der fast
sættes af landsstyret. ,

En fastansat lærer er pligtig til at undervise indtíl 89 timer ugentlig samt at

!) JTr. Finnnsl!. 1953 54 unni, li! § 13 om emlmluls nedlæggelse Fru 1. nug, 1953 og opret
telse af lanri&skolekonsulentcmheiic,

-) Jfr, starvsreglug. nr. 74 af 2. nov. 1950.
n) Sbr. fíggjarlt. 1953 54 viflm. til S 19* 
4) Sbr. Btarvsreglug. nr, 74, 2, no\. 1950.
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afholde observalionsovelser og lignende uden íor skoletiden i sådant omfang, som 
undervisningens formål kræver. For 'bestyreren nedsættes det ugentlige limetal. så- 
vidl hensynet til vedkommende skoles administrationsTorhold nodvendiggor det.

4 (Eleverne erlægger månedlige skolepenge, hvis storrelse fastsættes ved bekendl- 
gorelse fra landsstyret.

5 I henhold til ibevilling f å  finansloven kan der tilstås trængende elever ved 
navigationsskoler understoítelse. Dernæst kan der tilstås eiever, der læser lil styr
mandseksamen, hja:i]p lil anskaffelse af boger. Underslbtlelsen udbetales eleverne 
ved udgangen af hver måned; dog kan del for de elevers vedkommende, der læ
ser til kystskipperproven eller sætteskipperproven,, bestemmes, at udbetalingen ikke 
finder sted for proven er afholdt.

6 Mærmere regler for navigationsskolens drift og virksomhed fastsættes af lands
styret, der foranstalter tilsyn med skolen.

28. mars Loglingslóg nr. 19 um NAVIGATIÓNSSKÚLAR.
1 Landsstyrið góðtekur navigatiónsskúlor.
2 Landið drívur navigatiónsskúla við maskindeild. Avvarandi kommuna luttekur 

eftir semju í kostnaðinum aiv byggíng og umsiting skúlans.
3 Landsstyrið selur í embæti og loysir úr embæti fyristoðumann og so nógvar 

fastar lærarar, sum ásett er í normeringslóginí Teir verða lbntir sum ásett cr ti lóg- 
lingslóg um lon lænaslumanna landsins.

Timalærarar verða setlir i  starv og tiknir i r  siarvi av landsslyrinum eftir upp- 
skoli av fyristoðumanni skúlans innan fyri tær játtanir, ið givnar eru í figgjarlóg- 
ini og annars eftir reghim ásettum av landsstyrinum.

Fastur lærari hevur skyldu at undirvísa upp tii 39 límar um vikuna og hava 
kanningarstarv uttan fyri skúlatíð í tann mun, sum lær-ar krevur. Fyri fyristóðu- 
mannin verður timatalið lækkað, so vítt lað er ncyðugt av umsitingarviðurskiftum 
skúlans.

4 Næmiiigarnir gjalda livonn mánað skúlapening, og ásetir landsstyrið við reglu- 
gcrð stoddina.

5 Samsvarandi jáltan ti íiggjarlógini kann verða veilt treingjandi næmingum á 
navigationsskúlanum sludning. Harnæsl kann verða veitl treingjandi næmingum,
iS lesa tit styrimannsprógv, bókahjálp, Studningurin verður goldin við mán- 
aðarlok. Tó kann verða ásett fyri næmingar, ið lesa til strandski paraprógv ella 
setiskiparaprógv, at studningurin ikki verður goldin, fyrrenn royndin er liðug.

6 Nærri reglur fyri rakstur og virki navigatiónsskúlans verða ásetlar av lands- 
styrinum, ið skipar fyri eflirliti við skúlanum.

28. marls — Lagtingslov nr. 20 om FREDNING AF SØAREALER.
1 Landsslyrel .bemyndiges lil al påbyde fredning for alt fiskeri fra Færoerne på 

el soomraade, der begrænses af 62n 35’ r»., 6° 30’ v., 7° 15’ v. og solerriloriet, i 
tiden 20. marts lil 20. april, forudsat at andre lande, der driver fiskeri ved Fær
oerne, også påbyder fredning af arealet.

2 Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med biider.

28. mars Loglingslóg nr. 20 um FRIÐAN AV LANDGRUNNUM.
1 Landsstyrið verður heimilað at óseta, at havoki, avmarkað av 62° 35' n., 6<k 

30’ v., 7° 15’ v. og sjómarkinum, verður friðað fyri allan fiskiskap frá Foroyum i 
tíðarskeiðinum 20. mars lil 20. april treylað av, at onnur lotid, ið fiska undir 
Foroyum, eisint frtða iikið.

2 Brot av hesum reglum verða revsaði við sektum.

31. marts Lov for Færoerne nr, 116 om ALÐERSRENTE.
7, Almindelige regler,
1 Enhver, der har dansk indfodsrel og er bosiddende på Færoerne eller for-
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hyret med skil) hjemmehorende på Færoerne, cr berettiget til efler del fyldte 65. 
Sr enlige kvinder efter det fyldte 60. år — al nyde aldersrenle efter neden
stående regler. Som ligeberettiget med indfódte anses med hensyn til aldersrenle 
en frasepareret eller fraskilt huslru eller enke, der ikke selv har indfodsret, men 
som er eller senest har været i æfiteskab med en mand med dansk indfodsret.

Fra bestemmelsen i nærværende paragrafs slk, 1, der gor dansk indfodsret og 
bopæl på Færoerne lil betingelse for rettigheder efter loven, jfr. dog § 18, kan 
regeringen efter forud indhentet erklæring fra landsstyret gore undtagelse med 
hensyn Lil statíborgere i andre slater eller dele af disse, såfremt der med de på
gældende stater er opnåel gensidig overenskomst.

2 Jíelten lil aldersrenle, der er begræntet ved de i § 7 fastsalle bestemmelser 
om rentemodtagerens ovrige indtægter, er endvidere betinget af:

1. at andragerens ókonomiske stilling i Iftbct af de sidste 10 år ikke er for
ringet ved handlinger, ved hvilke han — i tilfælde af ægteskab ej heller ægtefæl
len med den andens vidende og vilje *— til fordel for born eller andre har betaget 
sig selv midlerne til sit underhold, således at han derved er bragt til at opfylde 
de i § 7 fastsatte ókonomiske betingelser. Fj (heller må 'hans ókonomiske stilling 
være forringet ved hans uordentlige eller odsle levrsed eller på anden lignende 
måde. Hvis omstændighederne laler derfor, kan der dog ydes pågældende den renle, 
som han ville have kunnet opná, hvis han ikke havde forringet sine kår på nævnte 
måde. Ved anvendelsen alf disse rejrler ses der bort fra, hvad pågældende har -for
brugt lil sine borns opdragelse og undervisning.

21)
3. at andrageren ikke í tóbel af de sidste 5 år vitterlig har fort et levned, der 

i det almindelige omdomme vækker forargelse.
at andrageren ikke oppebærer eller i de sidste 3 ár for begæringens ind

givelse har oppebåret hjælp, dor ifolge falliglovgivningens regler har íaltighjælps 
virkning for vedkommende. For hustruers, herunder fraskilte, fraseparerede og for
ladte hustruers samt enkers vedkommende kan dette tidsrum i henseende til virk
ningen af den ægtefællerne til 'hornene ydede fatlighjælp forkortes, når de kom
munale myndigheder i op'holds- og forsorgekeskommunen er enige herom. For en 
enke, fraskilt, frasepareret eller forladt hu?tru ibetragles hjælp, der er ydet man
den til biirnene, efler nærværende lov ikke som fatlighjælp, for vidt hjælpen 
er ydel efler samlivets ophór. Hjælp ydel tii sygebdhandling, herunder medicin og 
hospitalsbehandling, bandager og lignende, regnes med hensyn lil at opnå alders- 
rente ikke som fatlighjælp,

5. at andraigeren i de ridste 5 år fór begæringens indgivelse har haft fast ophold 
i rigel eiler har faret med dansk skib; delle tidsrum er rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret, for =å vidt angår personer, der er hjemvendt fra udlan
det, dog 'berettiget til at forkorle, når omstændighederne særlig taler derfor, lige
som der med hensyn til s o mænd kan iiortses fra kortere lids fart med fremmed 
skib.

3 Begæring om aldersrenle indgives til kommunalbestyrelsen på blanketter, hvor
til! der fastsættes formularer af soaia'imíniisteren,-) og som fås hos kommunerne. 
For sófolks vedkommende indgives begæringen, for sá vidt de, når de er i land, 
har fast ophold i en kommune, til kommunalbestyrelsen i denne, men iovrigt til 
kommunalbestyrelsen i den kommune, i hvilken det pågældende skib horer hjemme.

Begæringen skal indeholde de til bedðmmelsen af vedkommendes ret til alders- 
rente fornodne oplysninger. Begæringen skal være ledsaget af fornodne legi li ma- 
lionspapirer og ovrige bevisligheder, som \edkommende kan fremskaffe, og den 
skal være forsynet med en af den rentebegærende på tro og love underskreven 
erkiæríng om, at dens indhold er stemmende med sandheden. Er den rentebegæ-

UíSsjér ifolge lov nr. 266 af 18. jun i 1951.
s) Jfr. círfe. a í 12. apr. 1949.
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rende ude af stand til at udstede en skriftlig erklæring, skal rigtigheden af de Í 
begæringen indeholdte oplysninger være attesteret af lo med vedkommendes for
hold noje kendte personer, hvis troværdighed om fornodent bevidnes of (ivrig
heden.

4 De i § A nævnte kommunale myndigheder undersoger de indkomne begærin
ger. Ti'l brug ved undersogelsen -«kal der uden betaling meddeles udskrifter eller 
attester af rets- og ó\ righedsprotokoller, kirkebdger og deslige, samt ydes iusland 
af iivrigheden. I fornodent fald skal den, der begærer aldersrente, eiler andre, 
der maatte kunne meddele manglende oplysninger, være forpligtet til ved retsligt 
forhor a'l give sådanne.

Efler endt undersogelse indsender kommunalbestyrelsen begæringen med bilag 
lil rigsombudsmanden med sin indstilling om, hvorvidt aldersrente kan ydes. Kom
munalbestyrelsen afgiver samtidig en begrundet indstilling om, hvorvidt der bór 
ydes et personligt lillæg i henhold til § 6 op i bekræftende fald med hvilket belob.

Rentens storrelse fastsættes derefter af rigsombudsmanden efter amråd med 
landaslyret i overensstemmelse med reglerne i §§ 5 7.

2. Aldersrúníens storrelse ni. nt.
5 Den tiUikrede aldersrente udredes med folgende årlige grundbelob, jfr. dog 

§§ 7, 19 og 20.
Tii ægtepar, når begge opfylder betingelserne for al opnå rente __.....  1.812 kr.
Til enlige personer samt aigtepar, når kun den ene af ægtefællerne opfyl

der betingelserne ... ................................................... . ... ............. . —1) 1.212 kr.
Ved den yngste ægtefælles opnåelse af 65 års alderen drager rigsombudsman

den efler kommunalbestyrelsen* indstilling om-org for, al den ægteparret tilkom
mende aldersrente fastsættes efler de regler, der gælder for ægtepar, når 'begge er 
fyldl 65 år.

Ved opsættelse af begæring om aldersrente til det fyldte 67. år og 70. år ydes 
der et lillæg lil den i slk. 1 nævnte rente. For ægtepar, hvor begge ægtefasller 
oppebærer aldersrente, regnes der herved med den ældste æglefælles alder, da ægte
parret eller en af ægtefællerne begyndte al oppebære renle.

Tillæggene-) udgor folgende arlige belo’b, jfr. § 20.
Til ægtepar, når begge opfylder 'betingelserne for at opnå rente. Ved op

sættelse lil den ældste æglefælles fyldle 67. å r ...........  ............................. Bl kr.
70 år og derefter ... ............ ... ... ................. . ............................. 168 kr.
Til enlige saml ægtepar, når kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne.

Ved opsættelse til del fyídle 67,- å r .....................................................  ... 60 kr.
70 ár og derefter ......................... . ... ... .....................................  ... 120 kr.
Afgår cn med sin ægtefælle samlevende alder-rentemodtager ved doden, beregnes 
tillægget efter den alder, den æidsle af ægtefællerne havde, da ægíeparrel eller en 
af ægtefællerne begyndte al oppebære aldersrente, for så vidt pågældende ved ægte
fællens dod iovrigt opfylder betingelserne for al oppebære aldersrente. Tilsvarende 
regel gadder, når ægtefællernes samliv o|Aæves af grunde, de ikke selv er herre 
over, f. eks, på grund af den ene æglefælles indlæggelse på sindssygehospital.

1) Har cn aldersrentemodlager forsørgelsespligt overfor biirn under 15 år, ydes 
der for li\erl barn et bornelillæg. Tillæggel ydes endvidere rentemodtagere, der 
hor forsdrgelsesplígl over for bíirn mellem 15 år og 18 år, lil hvis skolegang, lære 
eller anderi uddannelse rentemodtageren har væscnlíigc udgifter. Tillægget ydes dog 
ikke lil en frasepareret eller fraskilt renlemodlager, der ikke bidrager til barnels 
forsorgelee, og hvem der ikke er pålagt bidrag lil delle. iHar flere rentemodtagere 
forsiirgelsespligl over for samme barn, tilkommer Cillæggel kun den, der helt eller 
overvejende underholder barnel. For så vidl og så længe el barn er fjernet fra 
hjemmel i henhold lil den til enhver tid pá Færiierne gældende hiirneforsorgslov-

>> Ifolge lov nr. 41 a í 17. m arts 1953 a-mlrci lil henholdsvis 22ÍÍG kr. oj; 1512 kr.
®) Æ ndret ved njeviile lov til lienlioldsvi* I0H, 216, 72 o« 156 kr.
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givning, bortfalder det heromhandlede tillæg for pågældende barns vedkommende.
2) Ilornetillægget udgíir et belob, svarende til det en enke efter de til enhver 

tid for Færoerne gældende bestemmelser, for liden § 34 i kongelig unordning nr 
101 of 18, marts 1949 for Færoerne tilkommende bornebidrag, dog al tillo&ggel ikke 
kan overstige det belob, som vedkommende er tilpligtet al .yde lil barnels for- 
siirgclse. Tillæggel beregnes efler reglerne i kapitel 1 i kongelig anordning nr. 101 
af IB. marls 1949 for Færoerne, dog at tillægget udbetales sammen med renlen.

3) Dersom en rentemodtager er berettiget tit underholdsbidrag til sine biirn i 
henhold til overiivrighedsbeslemmebe, en af overiivrigheden godkendt overenskomst, 
reparations- eller skilsmissebevilling eller dom eller er berettiget til bidrag i hen
hold til kap. 2 i kongelig anordning nr. 101 af 18. marts 1949 'for Færoerne, 
ud'beiales der ikke bornelillnrg. Del samme gælder i tilfælde, hvor der Í henhold 
til resolulion eller dom, jfr. foran, \ ille kunne pålægges bidrag, men hvor resolu
tion m, v. ikke er udfærdiget, samt i tilfælde, hvor resolution ikke kan udfærdiges, 
f, eks, fordi barnefaderen ikke kan identificeres.

I) Enhver forandring i anlallel af en rentemodtagers bom under 18 år får virk
ning fra den førstkommende renleudbetalingsdag.

6 Til ydelse af pensonli'ge tillæg til uldersrentemodtagere, navnlig t tilfælde, hvor 
dc pågælderides forhold er særlig vanskelige, sitilles der et belob liil rådighed 
svarende lil 12l£ pct. af grundbelobel, som i del foregående år er udredet pa 
Færiiemc,

Afgiirclsen af, hvorvidt og med hvilket 'belob der skal ydes personligt tillæg, 
Iræfíes efler skon i hvert enkelt tilfælde af rigsombudsmanden efter samråd med 
landsslyrct. En del af rådighedsbelohet kan dog anvendes lil at yde tillæg lil rente
modtagere efler mere generelle regler, således f, eks. som brændsels- eller beklæd- 
ningstillæg eller som tillæg lil rentemodtagere, der er gift uden al ægtefællen oppe
bærer renle, eller hvis ægtefælle er afgået ved doden. Sådanne regler fastsættes af 
rigsombudsmanden efter samråd med landsstyret.

Yderligere kan rigsombudsmanden efter samrnd med landsslyret i fornodent fald 
udover den i henhold til § 5, jfr. § 7, fastsalte renle i sygdomstilfælde, nár der 
foreligger indstilling fro en læge, tilstå hospitalsbehandling, medicin, bandager, kun
stige lemmer og lignende ydeleer samt lonncl rygehjælp i hjemmet. Til aldersrente- 
mocJlagere, der indenfor et tidsrum af 6 måneder, íor de har indgivet begæring 
om aldersrenle, er ophiírt eller senere ophorer at \ære medlemmer af en stats
anerkendt sygekasse, uden at kassens hjælp er opbrugt, kan nævnte hjælp i syg
domstilfælde dog kun ydes i det omfang, i hvilket den pågældende sygekasse ikke 
havde kunnet yde den.

7 Hellen lil al oppebære aldersrenle med dennes grundbelii'b eafter § 5 cr betin
get af, at vedkommendes årlige indtægt, beregnet eíler reglerne i slk. 3, ikke re
præsenterer en værdi, der overstiger 50 pcl. aí grundbelobel.

SiLfremt indlægten overstiger det i slk. 1 omhandlede fradragsfri belob, bliver 
60 pet, uf del overskydende indtæglsbelob at fradrage renten og eventuelt tillæg 
efter § 5, stk. 3. Bliver aldersrenten med det nævnle tillæg som fiilgc af fradraget 
mindre end 1 j« af grundbelobel, bortfalder den.

Den indlægl, som kommer i beíraglning i henhold lil foranstående, beregnes 
efler fiiígende regler:

1) a, Enlner indlægl, som pågældende har oppebåret í det foregående kalender
år, medregnes, hvad enten indlægten hidrórer fra pcnsonligl arbejde, ved- 
\ arende privat eller offentlig underslollelse {invalide- og aldersrente und
taget), pension eller besiddelse af formue elter ejendom, 

h. Ved opgorel-en uf indlægien, fradrage- skatlcr saml udgifter lil kontingen
ter i anledning af medlemsskab i ulykkes-, syge-, invaliditets- og begravelses- 
forsikringen.

c. Ved opgnreUeit af indlæglen lil en rentemodtager, der modtuger under-
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holdsbidrag til sine born Í henhold tíl overovrighedsbeslemmelse, en af 
overovrigheden godkendt overenskomst, separations- eller skilsmissebevil
ling eller dom eller oppebærer bidrag i henhold til kgl. anordning nr. 101 
af 18. marls 1949 íor Færoerne, vil der være al se bort fra en så stor 
del af bornebidragel, som svarer lil enkobórnsbidragel. 

d- Dersom kun den ene af to samlevende ægtefæller er berettiget lil at oppe
bære rente, skul kun halvdelen af ægtefællernes samlede indkomst komme 
i betragtning ved fradrag i renten i henhold lil denne para
graf, ligasom det under 2) omhandlede tillæg kun skal beregnes af halv
delen af ægtefaallernes samlede formue, dog saledes aí der ikke kan ydes 
pågældende storre rente end den, et sådant ægtepar ville have kunnet 
oppebære, hvis begge ægtefæller havde været berettiget dertil.

e. For så vidt pågældende pludselig har mistet muligheden for al opnå den 
hidtidige arbejdsfortjeneste, skal den forste renteberegning foretages uden 
hensyn lil den indtægt, som skyldes personligt arbejde i det foregående ka
lenderår, men under hensyntagen til den mindre arbejdsfortjeneste, som 
han efler den indtrådte forandring skonnes i stand til al opnå på egnen.

f. (Efler samråd med landsstyret kan rigsombudsmanden fastlægge vejledende 
retningslinier1) for indtægtsberegningen, herunder navnlig om ansættelsen 
af værdien af naturalindlægler, sásom af ifrit ophold, aftægt og af bolig
i eget hus.

2) Ved 'beregning af aldensrente til en person, der ejer fast ejendom eller an
den formue, lægges der til hans årlige indtægt et belob svarende til -j;i af 

den samlede formueindtægl, dog at kapitalen skal beregnes mindst at give 
normal sparekasseren le på opsigelse.

3) Det indtægtisbelob, som i henhold til nærværende paragraf skal lægges til grund 
ved beregningen aí renlens slorrelse, afrundes lil deleliglied med 20 kr., således 
at et belob på 10 kr. og opefter forhojes til 20 kr., medens belob under 10 
kr. fradragas.

Oppebærer pågældende pension fra staten, lagtinget eller fra en kommune i hen
hold til en pensionsvedtægt, bliver der i renten, således som denne må beregnes 
efter foranstående regler, yderligere at fradrage 20 pcl. af det belob, hvormed 
pensionen overstiger det ifolge stk. 1 fradragsfri belob.

8 Aldersrenten udbetales forud for 2 måneder ad gangen af Færoernes oppe- 
bðrselskontor.

Renten kan kun oppebæíes, for sk vidt pågældende hor her i riget, jfr. dog § 1, 
slk. 2.

Bliver rigsombudsmanden eller landsstyret f, eks. gennem meddelelser fra kom
munalbestyrelsen, rentemodtagerens pårorende eller andre private, opmærksom på, 
al en aldersrentemodtager ikke bor have dispositionsret over den ham tílståede 
renle, træffer han efler samråd med landsstyret bestemmelse om, på hvilken måde 
renten skal komme pågældende til gode, idet rigsombudsmanden om fornodent dra
ger omsorg for, at vedkommende umyndiggores, jfr. hen ed reglerne i lov om 
uroyndighed og værgemå! af 30. juni 1922, §§ 2, 3, 38 og 16, eller at der på an
den måde gribes ind efler lovgivningens regler.

9 Sålænge en rentemodtagers okonomiske og personlige forhold, herunder hans 
ægteskabelige stilling og forsorgenforhold, er uforandrede, beholder han den een 
gang fastsatte rente, jfr. dog § 20.

Fo roges eller nedsættes en rentemodtagers indtægt eller formue mere end mid
lertidigt så meget, al beregningen af renten efter § 7 nu må give et andet -resul
tat, træffer rigsombudsmanden efter indstilling af kommunalbestyrelsen og under 
iagttagelse af reglerne i §■§ 6 og 7 foranstaltning til, at renten fremtidig nedsætles 
eller forhojes i overensstemmelse med den nye beregning.

' )  Jfr. skr. rigsombudsm. 14. mai 1949.
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Ligeledes drager rigsombudsmanden omsorg for en omregning aí renten, såfremt 
der sker en sådan forandring i págældendes ægteska'belige stilling, forsorgerforhold 
eller alder, at renlens storrelse må påvirkes deraf.

Del påhviler en rentemodtager aL meddele kommunalbestyrelsen underretning om 
enhver forandring i hans okononrnke og personlige forhold, som kan formodes at 
medfore nedsættelse eiler bortfald aí renten, ligesom kommunalbestyrelsen selv skal 
være opmærksom på, om sådan forandring indtræder, og underrette rigsombuds
manden herom.

Når en rentemodtager flylter lil en anden kommune, må han sende rigsombuds
manden meddelelse om sin nye adresse. Rigsombudsmanden meddeler da den Lil- 
flyttede kommune, hvilken rente den pågældende får, og vedlægger en udskrift af 
oplysningerne om rentemodtagerens personlige og ókonomiske forhold. Kommu
nalbestyrelsen aifgiver derefler indstilling ti! rigsombudsmanden i overensstemmelse 
med reglen i § 4, slk. 2.

Foretager en rentemodtager handlinger, der efter § 2 ville udelukke ham fra 
adgang lil rente, eller o’ppebærer ban fnltighjælp af den i § 2, nr. 1, nævnte arl 
eller hjælpekassehjælp, bortfalder renlen.

10 Den hjælp, der inden sagens endelige afgorelse tilstås vedkommende, betrag
tes, for så vidt han findes berettiget lil aldersrente, som en del af denne; i mod
sat fald opfores belobet som fattigudgift, men 'har dog ikke for modtageren de 
almindelige med fattíghjælps modtagelse forbundne virkninger, medmindre han har 
fremfort vitterlig urigtige oplysninger om sine í betragtning kommende forhold.

11 De regler, der overfor trængende i almindelighed gælder for benyttelsen af 
læger og jordemodre og for vederlag til sådanne samt for begravelseshjælp, gælder 
også for personer, der nyder aldersrenle efler nærværende lov. For så vidt der 
derved påfores kommunen udgifter, bliver disse at refundere efler reglerne i § 17.

12 Når en rentemodtager anbringes eller er anbragt for offentlig regning eller 
for en anerkendt sygekasses regning på en i henhold til lovgivningen om fattigvæse
net på Færoerne, § 72, eller lov om offentlig forsorg anerkendt anislalt eller af en 
sådan anstalt under dennes vedvarende lilsyn hos private, og når anbringelsen 
strækker sig ud over indlæggelsesmåneden og den folgende måned, drager rigs
ombudsmanden efter forud indhentet erklæring fra kommunalbestyrelsen og efter 
samråd med landsstyret omsorg for, at págældendes rente efter omstændighederne 
udbetales lil dækning af de med opholdet forbundne udgifter; det eventuelt tilovers
blevne belob udbetales pågældende selv, jfr. dog § 8, slk. 3.

Ved anvendelsen af reglen i slk. 1 tages der hensyn til, om pågældende har 
forsorgelsespligt overfor andre. Renten skal da i trangstilfælde fortrinsvis anvendes 
til fyldeslgorelse af sådan forsorgelsespligt.

For så vidt det belob, der i henhold til slk. 1—2 i det enkelte tilfælde kan an
vendes til dækning af udgifter ved págældendes anbringelse, målle overstige det 
belob, det efter de til enhver tid gæ:ldende regler påhviler patiqnlen selv eller i 
trangstilfælde det offentlige at udrede, anvendes reslbelobet til nedsættelse af det 
eventuelle statstilskud til anbringelsen.

Foranstående bestemmelse finder efter forhandling med justitsministeriet også 
anvendelse på renlemodlagere, der hensidder til afsoning af straf, eller som er in
ternerede i henhold til dom.

13 Hvor omstændighederne taler derfor, kan optagelse i særlige dertil bestemle 
alderdomshjem, der skal give rentemodtageren mindst lige så gode kår som mod
tagelsen af aldererenten, træde i sledet for udbetaling af denne.

For ophold på kommunernes alderdomshjem bemyndiges rigsombudsmanden lil 
efler samråd med landsstyret at approbere taksler, der lægges lil grund ved be
regning af refusion.

Til aldersrentemodtagere, der er oplaget i et kommunalt alderdomshjem, og som

873



1949 81. marls

ikke har nogen indtægt, udbetaler til småfornodenheder ti! enlige 201 kr.,1) jfr. 
§ 20, og tíl ægtepar det dobbelte belob. Såfremt rentemodtagerne har egen ind
tægt, bliver 60 pct. aí denne at fradrage i de fornævnte lommepenge. Overstiger 
indtægten 5 3 af lommepengene, indbetales 60 pct. aí den overskydende indtægt 
til kommunens kasse. Overstiger indtægten 10/a aí lommepengene, indbetales hele 
det derover liggende belob tíl kommunens kc^se. Ved indlægtsopgórelsen íorhóje- 
formueindtægten med -/y. De indbetalte belob fradrages, forinden refusion bered
nes, i den udgift, som opholdskommunen i medfor af stk. 2 er berettiget lil al få 
refunderet,

14 Hvis en pereon mod bedre vidende uberetliget har oppebåret aldersrente, vil 
det belob, der med urette er oppebåret, være at erstatte af pågældende, eventuelt 
hans dodsbo efter socialministerens nærmere 'bestemmelse. Socialministeren kan 
overlade rigsombudsmanden i et nærmere angivet omfang at træffe --ádanne afgórel- 
ser efter samråd med landsstyret. Afgórelserne kan indankes íor socialministeren.

15 Klager over de af vedkommende kommunale myndigheder trufne bestemmel 
ser vedrorende alder;renten kan ikke indbringes íor domstolene, men forelægge; 
rigsombudsmanden. Rigsombudsmandens afgorelser kan også når de er truffet 
ufter samrad med landsstyret —  indankes for socialministeren.

16 De forsikredes krav på ydelser i medfor af denne lov kan ikke gores til 
genstand for arresl, eksekution eller anden retsforfolgnlng. Retshandler, der af
sluttes af de forsikrede med hensyn til de nævnte krav, er ugyldige.

3, Rejusion m. v.
17 Af udgifterne lil aldersrente på Færoerne bærer statskassen halvdelen, me

dens den anden halvdel afholdes íra færdsk side eíler hjemmestyret* nærmere be
stemmelse.-)

18 Flytter en person, der oppébærer aldersrente i henhold til nærværende lov, 
Lil den ovrige del aí rigel, udredes <hans aldersrente fremtidigt af det sociale ud
valg i den nye opholdskommune afler de for denne gældende salser. Til brug ved 
ufgoreisen modtager udvalgel rentesagens akler fra rigsombudsmanden.

De nærmere regler for, hvorledes der vil være at forholde, nar personer, der 
oppebærer aldersrente i henhold lil denne lov, flyller lil den ovrige del af rigel, 
og når personer, der oppebærer aldersrenle i henhold til folkeforsifcríngsloven, 
fly Lier li] Færoerne, fastsættes af socialministeren,

19 Henten Lil enlige kvinder, der ved denne lovs ikraiftlræden er fyldt 60 ár, og 
som enten oppebærer aldersrente eller inden del íyldle 65, år begærer aldersrente, 
beregnes efter nærværende lovs regler, jfr. særlig §§ 5—7. Det samme gælder 
reuten til personer, der ved lovens ikrafttræden er fyldt 65 ar, og som enten oppe
bærer aldersrente eller senere begærer aldersrenle.

llenlcn lil ajidre personer, der ved lovens ikrafllræden er fyldt 60 år, men ikke 
er fyldt 65 ár, og som enlen oppebærer aldersrente eíler den hidtil gældende lov 
eller aiiger renle efter nærværende lov inden del fyldte 65, år, beregnes ligeledes 
eíler denne lov, dog såledefa al renleji kun kommer til udbetaling med * af det 
beregnede beliib. Fra den íorsle renteudbelalingsdag efler pagældendea fyldte 65, 
år udbetales reuten med del fulde beregnede beliib.

Henten til invalidemitemodlagere, der ved lovens ikrafttræden er overgået lil 
ul oppebære aldersrenle, l erc-gnes efter denne lov med eventuelle tillæg i henlioJd 
til den ved nærværende lov-; ikrafttræden gældende lov for Færoerne om invalide
forsikring. Sufreml de pågældende ved nærværende lovs ikrafttræden ikke er íyldl 
65 år, finder reglen i stk. 2 tilsvarende anvendelse på rentens grundbelob.

Del i § 6 omhandlede rådighedsbeløb fastsættes for finansåret 1919 50 lil 250,000
kr.

20 Såfremt leveomkostningerne pa Færoerne stiger eller falder, fastsætter social-

l )  Vad lov nr. 44 af 17. mnrls 1953 ændret lil 264 kr.
s)  Jfr. II, nr. 11 af 15. mai 1953,
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ministeren — efter indstilling fra landsstyret eller efler tforud indhentet erklæring 
fra delle — en tilsvarende forhdjelse eller nedsættelse af del i § 5 nævnle grund- 
beldb og venlelillæggene sumt iommepenge ti! beboere jtå kommunult alderdoms
hjem (§ 13).

De såledea fremkomne belob kan afrundes ined henblik pá, at renteudbetalingen 
normall kan ske i hele kronebelob.

21 Sociulminiisleren kan ibemyndige rigsombudsmanden lil efter samråd med 
landsstyret at fastsætte de nærmere regler om lovens gennemforelse, herunder om 
rentens beregning og udbetaling saml ti] al udsende fornoden vejledning for kom
munalbestyrelserne.

22 Lov for Færoerne nr. 101 af 31. marls 1933 om aldersrente, samt midlertidig 
lov nr. 92 af 31. rnarls 1938 og lov nr. 106 aif 20. marls 19<10 ophæves.

31. marls -— ’Lov for Færoerne nr. Id 7 om INVALIDEFORSIKRIISG.
1. Almindelige be&lemmelser.
1 Enhver person, der er ubemidlet nydende medlem af en i Jienhold Lil den på 

Færoerne gældende syigekasselovgivning unerkendl sygekasse er, for så vidl lian 
har dansk indfodsret og er bosat på Færoerne eller forhyret med skib hjemme- 
horendc på Færderne, indlil det f.yldle 05. år forsikrel mod invaliditet efter neden
stående regler. For denne forsikring påhviler del de pågældende sygekassemed
lemmer i alderen mellem 18 og 60 år at erlægge en særlig præmie i forbindelse 
med sygekassekoritingenlet, jfr. § 7.

Lige med en ind fod l anses med hensyn lil adgangen lil invaliderenLe en frajcpa- 
reret eller fraskilt 'liuslru eller enke, der ikke selv har indíddsrel, men som er 
eller senest har værel i ægteskab med cn mand med dansk indfodsret.

Fra beslemmcisen om, at dansk indfodsret og bopæl på Færderne - jfr, dog 
§§ 29 og 30 er betingelse íor forsikring efter denne lov, kan regeringen efter 
íorud indlienlel erklæring fra landsstyret gore undtagelse med hensyn til stats
borgere i andre sluler eller dele af disse, saírenil der med de pågældende slaler 
er opnået gensidig overenskomst,

2 Såfremt en i henhold lil § 1 invalideforsikret person ophorer med al være 
ubemidlet i sygekasselovgivningens forstand, Jiar opbrugt den ham fra sygekas
sen tilkommende Jrjælp, eller midlertidigt forlader sygekusaens omrúde, men for
bliver Í en unerkendl sygekasse som hidrugydende medlem eller overgår til den 
i henhold til sygekasselovgivningen for Færderne godkendle stalskonirollerede syge
forening, forbliver han stående i invalideforsikringen o« fár mod vedblivende al 
betale iiivulídepræmie efter reglerne i § 7 samme adgang til forsikringens ydelser 
soin hidtil.

Personer, der ved lo\ens ikrafttræden er eller senere pá anden måde bliver 
medlemmer af en anerkendt sygekasse eller aíí den nævnte sygeforening, ind
træder fra delle tidspunkl i invalideforsikringen.

2. Betingelser for ul opnft invaliderente.
3 Ved invaliditet forstås i denne lov en nedsættelse af erhvervsevnen lil */3 elter 

derunder. iEn sådan nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når den forsikrede 
ikke længere cr i stand til ved en til hans kræfter og færdigheder svarende be
skæftigelse, der under billigt hensyn til hans uddannelse og lidligere virksomhed 
kan forlanges af hum. at erhverve 1f:t af det, =om legemligt og åndeligt sunde per
soner med 'lignende uddannelse og í samme egn plejer ul fortjene ved arbejde.

4 lielten tii invaliderenLe, der er begrænset ved de i § G fasLsatlc bestemmelser 
om lenlemodtagerens ovrige indtægter, er endvidere betinget af:

1. al den forsikredes okonomiske stilling i Id'bet af de sidsle 1.0 ur ikke er 
forringet ved handlinger, ved hvilke han i tilfælde af a:gteskab ej heller ægte
fællen med den andens vidende og vilje til ifordel for bom eller undre Jiar be
laget dg  selv midlerne lil sil under-hold, således al han derved er bragt til at op
fylde de i § 6 fastsatle okonomiske hellngeber. Ej heller må hans okonomiske stil
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ling være forringet ved lians uordentlige eller iídale levned eller pá anden lig
nende måde. Hvis omstændighederne taler derfor, kan der dog ydes pågældende 
den rente, som han ville have kunnet opná, hvis han ikke havde forringet sine 
kår på nævnte måde. Ved anvendelsen af disse regler ses der bort fra, hvad på
gældende har Jorbrugt til sine borns opdragelse og undervisning, Invulíderenlen 
kun ikke nedsættes under Iíy af grundbelobel,

21)
3. al den forsikrede ikke i lobel af dc sidsle 5 år vitterlig har fort eí levned, 

der i del almindelige omdomme vækker forargelse.
I. al den forsikrede ikke ojrpebærer eller i de sidste 3 ár for begæringens 

indgivelse har oppebåret hjælp, der ifølge ifattiglovgivningens regter har fattig
hjælps virkning for vedkommende. For hustruens, herunder fraskilte, fraseparerede 
og forladte .hustruers samt enkers vedkommende kun delte tidsrum i henseende 
tíl virkningen af den ægtefællerne lil borncne ydede fattighjælp iforkortes, når de 
kominunulc myndigheder i opholds- og forsurgelseskommunen er enige herom. For 
en enke, fraskill, fra;epareret eller forladt hustru betragtes hjælp, der er ydel 
manden lil bornene, efter nærværende lov ikke som ifattighjælp, for så vidt hjæl
pen er ydet efter samlivets ophor. Hjælp ydet lil sygebehandling, herunder medi
cin og hospitalsbehandling, bandager og lignende, regnes med hensyn til at opnå 
invaiiderente ikke som fattighjælp.
' 5. at den foreikrede ikke med forsæt mú huve fremkaldt eller i væsentlig grad 
have foroget invaliditeten eller pádragel sig denne ved længere lids misbrug af al
kohol eller narkotiske midler.

Invaiiderente kan kun oppebæres, ifor sá vidt og så længe vedkommende er med
lem af sygekassen (sygeíoreningen). Såfremt en person, der iovrigt opfylder betin
gelserne for al opná invaiiderente, er bidrngydendc medlem af en sygekasse eller 
sygeforening, cr rellen lil at oppebære renten belingel af, al han soger optagelse 
som nydende medlem og forbliver slående som sådan, så længe han opfylder be
tingelserne derfor.

cl. InvalidtíreiUeiis storrelse m. m.
5 Invaliderenten udredes med ifolgende årlige grundbelob, jfr. dog §■§ 6 og 33:

Til ægtepar, når begge opfylder betingelserne for at opnå invaiiderente 1812 kr. 
Til enlige personer samt ægtepar, når kun den ene af ægUafællerne op

fylder betingelserne .................................. ........................... ............ 1212 kr.-)
a. Til gruncbelobet ydes et invaliditetsíiilæg, som udgor 192 kr,^) årligt, jfr. 

dog § 33.
b. Medforer invaliditeten en tilstand af h jælpelosli ed, der nodvendiggor, al in

validen mú have bisland uf andre, og ydertigere aifskærer 'ham íra  at påtage sig 
erhvervsmæssigt arbejde uf praktisk betydning, Jojes der lil invaliditetstillægget 
el Jijælpeloshedstil'læg på 5J0 kr."1) árligl, jfr. dog S 33. Opfylder to samlevende 
æglefællcr hver især belingeberne for al oppebære hjælpelb?lhedsti!)æg, jiedsæltes 
det med Vi fior hver. TVår en invalid overgår til aldersrenle, jifr. § 20, bevarer lian 
invaliditets- og hjælpeloshedstillæg.

1. Har en invaliderentemodtager iforsorgebespligt over for born under 15 år, 
ydes der ifor hverl barn et bornelillæg.Tillægget ydea endvidere renlemodlagere, 
der ’har fors orgel í-espligt over for biirn mellem 15 og 18 år, til hvis skolegang, 
lære eller anden .uddannelse rentemodlagercn har væsentlige udgifter. Tillæggcl 
ydes dog ikke til en frasepareret eller fraskilt rentemodtager, der ikke bidrager til 
barnets ifiorsorgelse, og hvem der ikke er pålagt bidrag til detle. Har flere rente
modtagere forsørgelsespligt over ifor samme barn, tilkommer Aillægget kun den, 
der helt eller overvejende underholder barnet. For så vidt og eå. længe el barn er

')  udgår ifotge lov nr. 286 uí IS. ju n i 1951,
Æ ndret vetl lov nr. 44 a í 17. marta 1953 lil Itcnlioldsvís 2280 kr. og 1512 kr.

3) Æ ndre t ved nævnte tov til 252 kr.
4)  Korhiijct tíl 6B4 kr.
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fjernet fra hjemmet i henhold til den til enhver tid på Færoerne gældende home 
forsorgslovgivning, bortfalder det herom'handlcde tillæg for pågældende barns ved 
kommende.

2. Borneti II ægget udgbr et belob svarende ti! del en enke eíter de til enhver tid 
for Færoerne gældende bestemmeker, for tiden ■§ 34 i kongelig anordning nr. 101 
af 18. marts 191-9 for Færoerne tilkommende bdmebidrog, dog at tillægget ikke 
kan overstige det belob, som vedkommende er tilpliptet at yde til barnets forsør
gelse, Tillægget beregnes afler reglerne i kapitel 1 i kongelig anordning nr. 101 
af 18, marts 1919 for Færoerne og udbetales sammen med renlen,

3. Dersom en rentemodtager er berettiget ti! underholdsbidrag til sine biírn 
i henhold til overov rigihed bestemmelse, en af overovrigheden godkendt overens
komst, separations- eller skilsmissebevilling eller dom eller er berettiget til bidrag 
i ihenhold til kapitel 2 i kongelig anordning nr. 101 af IS. marts 1919 for Færoerne, 
udbetales der ikke bórnelillæg. Det samme gælder i tilfælde, hvor der i henhold 
til resolution eller dom, jfr. foran, ville kunne pålægges bidrag, men hvor resolu
tionen m. v. ikke er udfærdiget, paml i tilfælde, hvor resolution ikke kan udfær- 
diges. f. eks. fordi barnefaderen ikke kan identificeres.

I-. Enhver forandring i antallet af en rentemodtager« born under 18 år får 
virkning fra den iforstkommende renteudbetalingsdag,

Til ydelse af personlige tillærí til invaliderentemodtagere, navnlig i tilfælde, ihvor 
de pågældendes íorhold er særlig vanskelige, stilles der et belob til rådighed sva
rende lil 12^> pct. af grundbelbbel, som i det foregående år er udredel på Fær
oerne.

Afgorelsen aif, hvorvidt og med hvilket belob der =kal ydes personligt tillæg, 
træíifes efter skon i hvert enkelt tilfælde af rigsombudsmanden efler samråd med 
landsstyret. 'En del af rådighedsbeløbet kan dog anvendes til at yde tillæg íil rente
modtagere efter mere generelle regler, således for eksempel til brændsels- 
eller beklædningstillæg eller som tillæg til rentemodtagere, der er gift, uden at 
ægteía&llen oppebærer rente. Sådanne regler fastsættes of rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret.

6 Rebten til al oppebære invaliderente med dennes grundbelob eifter § 5 er be 
tinget af, at vedkommendes årlige indtægt, beregnet eíter reglerne i stk. 3, ikke 
repræsenterer en værdi, der overstiger 50 pct. aif grundbelobet.

Såfremi indtægten overstiger det i stk. 1 omhandlede fradragsfri belob, bliver 
60 pct. af det overskydende indlæglsbelób at fradrage renten og eventuelle tillæg 
efter § 5. slk, 2. Renten med de næ\ nte tillæg 'kan dog ikke nedsættes under 1 
íiIÍ grundbelobet.

Den indtægt, som kommer i betragtning i -henhold ti! foranstående, beregnes efter 
folgende regler:

1) a. Enhver indtægt, som pågældende hor oppebåret i det foregående kaíen- 
derár, medregnes, hvad enten indtægten hidrorer fra personligt arbejde, 
vedvarende privat eller offenllig undcrstotielse (invalide- og aldersrenle 
undtaget), pension eller -besiddelse af iformue eller ejendom.

I), Ved opgórelsen af indtægten fradrages skatter samt udgiifter til kontin
genter i anledning af medlemsskab i ulykkes-, syge-, invaliditets- og be
grave] sesforsi k ri n gen.

c. Ved opfiorel-en af indtægten til en rentemodtager, der modtager underholds
bidrag lil sine bór.n i henhold li! overovrighedsbeslemmelse, en af over
ovrigheden godkendt overenskomst, separations- eller skilsmissebevilling 
eller dom eller oppebærer bidrag i henhold til kgl. anordning nr. 101 af
18. marts 19-19 for -Færoerne, vil der være at se bort fra en så stor del 
af bornebidragel, som svarer til enkebomsbidraget.

d. Dersom kun den ene af to samlevende ægtefæller er berettiget lil al oppe
bære rente, tkal kun 'halvdelen af ægtefællernes samlede indtægt komme i 
betragtning ved fradrag i renten i henhold til denne paragraf, dog således
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ai der ikke kan ydes pågældende sliirre renle end den, el sådant ægtepar 
vilie have kunnet oppebære, hvis begge ægtefæller havde været berettiget 
derlit,

e. fo r så vidl pågældende plud elig -har mistet muligheden íor at opnå den 
hidtidige arbejdsfortjeneste skal den (forste renteberegning foretages uden 
hensyn lit den indtægt, som skyldes personligt arbejde i det foregående 
kalenderår, men under hensyntagen liJ den mindre arbejdsfortjeneste, som 
lian efter den indtrådte forandring skonnes i stand til at opnå på egnen.

f. Efter samråd med landsstyret kan rigsombudsmanden fastlægge vejledende 
relningslinieri) for indtægtsberegningen, herunder navnlig om ansættel
sen af va:rdien aí naluralindlægler, så som af frit ophold, aftægt og af 
bolig i cgcL hus.

2) For invaliderenlemodtageren vil der i alle tilfælde være at se bort fra indtægt 
ved personligt arbejde, for så a idt ungår et belob svarende tit rentens grund
beløb.

ft) Del indtæglsbelnb, som i henhold til nærværende paragraf kal læsgcs til 
grund ved beregningen af jentens storrelse, aifrundes til delehsrhed med 20 
kr,, således al el belob pu 10 kr. og opefter íorhojes lil 20 kr., mens et belob 
under 10 kr. fradrages.

Oppeba'rer pågældende pension fra Flå ten , lagtinget eller fra en kommune i hen
hold ti! en pensionsvedlægt, bliver der i renten således som denne må berepnes 
efter foranstående regler, jderligere at fradrage 20 pcl. aif del b e lo b , hvormed pen
sionen overstiger d e t  ifoige slk. 1 ifradragifrí belob.

Sáfremi rentemodtageren i anledning af invaliditeten har fáel tilkendt (tillagt) 
erstatning ifor en nedsættelse af erhvervsevnen af over 20 pcl, i henhold til ulyk- 
kcsforiikringsanordningen eller lov, dansk eller fremmed. fradrage< der 20 pcl. af 
del beliih. hvormed ulykkcsforsikringsrenlen eller, hvis erstatningen er kapitaliseret, 
den livrente, der i statsanstalten for livsforsikring er eller kunne \æ re indkobt 
íor knpilalbelobet på det tidspunkt, da det blev udredet, overstiger det ifoige stk.
1 fradragsíri beliib. Såfremt erstatningen måitle være íorbrugl helt eller delvis 
for denne lovs ikrafttræden, kan rigsombudsmanden efter forud indhentet erklæ
ring fra landsstyret undlade al bringe foranstående regel om yderligere fradrag 
lil anvendelse. Uvis en invaiiderenlemodtoger trods opfordring fra rigsombudsman
den ikke selv gíir el ham i anledning aif invalidilelen tilkommende erstatningskrav 
gældende, er rigsombudsmanden berettiget til på rentemodtagerens vesne at gore 
kravet gældende mod den erstatningspligtige og derefter lade den erstatning, som 
målte blive ydet, komme lil fradrag i renten efler foranstående regler.

4. Iavulide/orsikringcm midter.
7 Den færoske invalideforsikrings midler tilvejebringes ved invalidepræmier fra 

dc forsikrede samt ved tilskud.
f n validepræmien erlægges af de 'forsikrede i alderen mellem 18 05 60 år og 

udgor 8 kr. 10 ore pr. år for hver forsikret. Såfremt in\aliderente tilslás en for
sikret, vil der ikke være at erlægge invalidepræmie í del tidsrum, for hvilket der 
udbetales rente.

Af den del af udgifterne til invalideforsikringen p3 Færoerne, som ikke dækkes 
af de indgåede præmier, udreder stalen halvdelen, medens den anden ‘halvdel af
holdes fra færosk side efler hjemmestyrets nærmere bestemmelse.-)

8 /nvaíidepræmien opkræves af den sygekasse eller sygeforening, hvoraf den for
sikrede er medlem, samtidig med medlemsbidraget. Undladelse af reltidig beta
ling af imalidepræmien har samme virkning som undladelse af betaling aí med- 
lemsbidragei.

De nærmere regler for de sygekassernes og sygeforeningens bestyrelser i henhold

>) Jfr. skr. rigsomÍHiilsm. 14. maj 1949.
a) Jfr. It. nr, 14 af 15. maj 1953.
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til denne lo\ påhvilende administrative forpligtelser samt for medlemmernes pligt 
til at bølale invalidepræmie faslsæltes af socialministeren efler forud indhentet er
klæring fra landsstyret.1)

Til dækning af sygekassernes og sygeforeníngens særlige administrationsudgifter 
i anledning af denne lov tillægges der dem el belob nf 5 pol. aif de indbetalte invalide 
præmier, hvilket belob udredes af den færoske invalideforsikrings midler.

Dc i taert kvartal tfl sygekas-erne (sygeforeningen) indpråede invalidepræmier 
\il efler al ovennævnte 5 pct. og belob, som er udlagt til helbredelsesforanstall 
ninger m. v. i henhold lil §§ 21—22, cr fradraget være at indbelale lil Færoernes 
oppebórsel-konlor inden den 15. i det folgende k\artals forste maned,

9 Den færíiske invalideforsikrings midler bestyres som en særlig afdeling af in 
vaSidefoHkrinjísfonden af direktbren for sygekas^evæsenet.

Statskassen udreder udgifterne ved den Itl direklóren henlagte administration 
\ edrorende invalidaíor-ikríngen på Færoerne,

Dc nærmere regler angående bestyrelsen-) af den færoske invalideforsikrings 
■midler fa Uæties af socialministeren efler forud indhentet erklæring fra land-slyret 
og efter indstilling fra direklóren. De i Iolkeforsikringslo\ens § tl nævnte re\iso 
rer rei iderer ligeledes regnskabet over invalideforsikringen på Færoerne i over- 
ensstemmel e med den i ovennævnle lovbestemmelse omhandlede instruks,

Siulens tilskud til invalideforsikringen på Færoerne indbetales lil invalideforsik 
ringsíonden efter árels udgang på grundlag aif opgorelse fra direkttíren.

Den færriskc invalideforsikrings midler garanteres af statskassen.
5. Om det fwroskc ulykkef fo rdkri ngs råd og ínvaVdeforsikrin^rettcn.
10 Bestemmelser om forretningsgangen for det færoske ulykkesforsikrins-sråd i 

ager ved rorende invalideforsikring fastsættes i en forretningsorden af socialmini
slercn efter forslag fra rådet.

Formanden for rådet íkcl være berettigel til i foreliggende tilfælde at indheule 
en udtalelse fra invalideforsikringsrellen.

De af rådet i 'henhold lil nærværende lov trufne afgorelser kan indankes for in- 
valideforsikringsrelien. hvis a'fgoreUe er endelig.

Rådet — i tilfælde af anke: invalideforsikringsrellen kan, forinden afgorelse 
træffes, give den forsikrede adgang til al pore sig bekendt med sagens akter.

For deres virksomhed i henhold lil nærværende lov erholder rådels medlemmer 
et honorar. Udgifterne ved rådets og invalideforsikringsrettens behandling af sager 
vedrorende nærværende lov udredes af statskassen, jfr. dog § 18, stk. 2.

Rådet indsender årlig lil socialministeren, laglinget, landsstyret, invalideforsik- 
ringsretten og direklóren for sygekassevæsenet berétning om sin virksomhed i hen
hold lil nærværende lov. Beretningen trykkes og offentliggores på den måde, so- 
cialmini’sleren bestemmer.

6. Bcfcæring om invnlidarctite.
11 Regæring om invaliderente indgives af den forsikrede til kommunalbestyrelsen 

på blanketter, bvorlil der fosisættes formularer af socialministeren, og som erhol
des hos kommunerne og direkioratel for sygekasseivæsenet, For sofolks vedkom
mende indgives begæringen, .for så vidt de, når de er i land, har fast ophold s en 
kommune, til kommunalbestyrelsen i denne, men iovrigt til kommunalbestyrelsen 
i den kommune, i hvilken det pågældende skib borer hjemme.

Begæringen skal indeholde de tii bedommelse af vedkommendes ret til invalide- 
rente fornodne oplysninger, derunder en erklæring fra vedkommende sygekasse 
eller sygeforening, Begæringen skal være ledsagel af fornodne legitimations- 
papirer og bevisligheder, og tlen Iskal være forsynet med en af den forsikrede på 
tro og love underskreven erklæring om, at dens indhold er overensstemmende med 
sandheden. Er han ude af stand til at udstede en skriftlig erklæring, skal rigtigheden

l ) Jfr. regler nr. 230 af 12. apr. 1940,
3) Jfr. rsíglcr nr. 231 uf 12, opr. 1949,
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af de i begæringen indeholdle oplysninger være attesteret af lo med vedkommendes 
forhold noje kendte personer, hvis troværdighed om fornodent bevidnes af ovrig- 
heden.

Del påhviler den, der fremsender begæring om invaliderente, samtidig med be
gæringens indgivelse al fremskaffe en lægeerklæring, der affattes og indsendes 
efter socialministerens nærmere beslemmebe. Denne erklæring betales af invalide
forsikringen, såfremt begæringen om rente imodekommes, eller der iværksættes 
helbredelsesforanstaltninger i henhold til §£ 21—22; ellera betales den aí pågæl
dende selv.

Såfremt en forsikrets erhvervsevne anses vedvarende nedsat, har såvel direklo
ren íor sygekassevæsenet og sygekassen eller sygeforeningens bestyrelse som rigs
ombudsmanden, landsstyret og pågældende kommunalbestyrelse ret til at begære 
■sporgsmålel om, hvorvidt pågældende har krav på invaliderente, taget op til be
handling.

121) Begæringen om invaliderente videresendes af kommunalbestyrelsen til so- 
renskriveren {dommeren) på Færoerne, ledsaget af en erklæring fra kommunal
bestyrelsen om den forsikredes erhvervsforhold samt om hans okonomiske for
hold i det hele, derunder hans skatteansættelse. Det påhviler kommunalbestyrelsen
i de i § I, stk. 1, nr. 3 og 1, omhandlede tilfælde al standse begæringen.

Sorenskrívcren (dejmneren) uudersbger den indkomne begæring, og såfremt 
han skonner, at betingelserne for imaliderentens ydelse iovrigt er ti.l stede, afgives 
sagen lil det Færoske ulykkesíorsikringsråd til afgorelse af sporgsmålel om, hvor
vidt der foreligger invaliditet i denne lovs íorsland, jfr, §

13 Ulykkesforsikringsrådet afgor ved kendelse, om der foreligger en nedsættelse
i erhvervsevnen af del i § 3 nævnle omfang, og fra hvilket tidspunkt invaliditeten 
må anses al være indtrådt, samt om den íorsikrede opfylder belingelserne for al 
fa del i § 5, stk. 2, omhandlede hjælpeloshedstillæg.

Skyldes invalidilelen et ulykkeslilfa'lde, kan rådel ikke tage sagen under på- 
dommelse i henhold lil nærværende lov, forinden afgorelse er truffel i henhold til 
nlykkesforsikringslovgivniingen. RSdet kan dog straks iværksætte de i § 21 nævnle 
helhredelsesforanslaltninger.

14 Rådet er berettiget til af vedkommende sygekasse- eller sygeforeningsfcesly- 
relser, kommunalbestyrelser, arbejdsgivere, arbejdere og andre vedkommende, her
under klinikker, sygehuse, behandlende læger m. v, at begære og få meddelt en
hver oplysning, der cr af betydning, herunder hospitalsjournaler og hvad der der
til horer eller afskrifler af samme; endvidere er rådet berelliget lil at forlange 
optaget retsligt forhor i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018 og få ud
skrift deraf.

De forsikrede er forpligtede lil eflur rådets 'bestemmelse al underkaste sig læge- 
undersogelse, eventuelt af rådets læger, saml om íornodenl indlæggelse til obser
vation, ligesom de er fonpligtede tií efter tilsigelse at give mode i rådet for al 
afgive forklaring. Eventuelle hermed forbundne nodvendige rejseudgifter beíales 
af rådet, ligesom de af rådet begærede lægeattester betales af delle.

15 Har rådet faslsal, al der foreligger invaliditet, uden al denne skyldes de
i § 4, slk. 1, nr. 5, nævnte forhold, og evenluelt lill/ige at belingelserne íor til* 
læg i henhold lil § 5, slk. 2, foreligger, tilsendes der opholdskommunen og rigs
ombudsmanden meddelelse herom, idel der samlidig lilslilles kommunen en ud
skrift af, hvad der under ■s'agen er oplyst om den fonsikredes okonomiske for
hold.

Kommunalbestyrelsen indstiller derefter til rigsomíbudsmanden, med hvilket he- 
lob renten skal udbetales. Kommunalbestyrelsen afgiver samlidig en begrundet ind
stilling om, hvorvidt der bor ydes el personligt tillæg i henhold til § 5 og i be
kræftende fald med hvilket l elcflt. Renten lilslás fra del tidspunkt at regne, på

' )  Som ændret ved lov nr. 286 al 18. juni 1951.
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hvilkeL ncdsæltclfcn ifolge radele afgorelse rra an=es al være indtrådt, dog lidligsL 
fru det tidspunkt, på hvilket begæringen om invaliderenle er indgivet.

líentens slorrctse fastsættes derefter aí rigsombudsmanden efter samråd med 
landsstyret i overensstemmelse med reglerne i §§ 5 og 6.

7. Kantens udbetaling.

16 Imalidcrenlen udbetales efler attestation af págældcndes opholdskommune 
fortid for 2 inåneder ad gangen af l’æroerncs oppeborselskonLor.

lienten kan kun oppebrores. for sá vidl pågældende bor lier i rigel. jfr. dog 
§ i, sik. ;5.

Bliver rigsom'bndsmandeu eller landsslyrel, f, eks. gennem meddelelser fra kom
munalbestyrelsen. rentemodlugereus parorende eller andre private, opmærksom på, 
at en imaliderenlemodLager iklke Í or have dispositionsret over den hum tiíståedc 
rente, træffer han efter samråd med landsstyre! bestemmelse om, jnt hvilken måde 
renten skal komme pågældende tilgode, idel rigsombudsmanden om fornodent dra
ger omsorg for, at vedkommende umyndiggiires, jfr. herved reglerne i lov om 
umyiidiglied og \ ærgemal uí HO. juni 1922, §§ 2, 3, 3B og díi, eller al der på anden 
måde gribes ind efler lovgivningens regler.

17 Sålænge en rentemodtagere iikonomíske og personlige forhold, herunder hans 
aigleskabelíge stilling, íorsorgerforhold og erhvervsevne er uforandrede, beholder 
han den een gang faslsatte rente, jfr. dog § 8'i,

Foroges eller nedsættes en rentemodtagers indlægt eller [ormue mere end midler- 
lidigt så meget, at beregningen af renlen efler § 6 nu má give et andet resultat, træf
fer rigsoiríbudsmanden efler indstilling af kommunalbestyrelsen og under iagttagelse 
af reglerne i §§ 5 og 6 foranstaltning líl, al renlen fremtidig nedsætles eller for
linjes i overensstemmelse med den nye beregning.

Ligeledes druger rigsombudsmanden omsorg for en omregning af renlen, så
fremt der sker en sådun forundring i pågældende' ægteskabelige stilling, forsor
gerforhold eller alder, at rentens storrelse må påvirkes deraf.

ÍDel påhviler en rentemodtager nt meddele kommunalbestyrelsen underretning 
om enhver forandring i hans ílkonomiske og personlige forhold, som kan for
modes al medfíjre nedsætlelse eller borlfuld af renlen. ligesom kommunalbestyrel
sen selv skal være opmærksom pá, om sådun forandring indlræder, og underrette 
rigsombudsmanden herom.

Indtræder der for en iiualidereiitemodlnger en sådan forandring i erhvervs
evnen, at der er grund til al formode, at han ikke længere er invalid t lovens 
forstand, foranlediger kommunalbestyrelsen, al detLe sporgsmål forelaigges ulyk- 
kesforsikringsrådet lil afgorelse.

Indtræder der for en invaliderenlemodlager, der oppebærer hjælpcloshedslillaíg 
efter § 5, stk, 2, en sådan forandring, at det må antages, al han ikke længere 
opfylder betingelserne for at oppebære lillæggel, sorger kommunalbestyrelsen for, 
al F í̂orgsmSiie! herom íorcf'ægges ulvfckesforsikringsrådet. Má det omvendt an
lages, al en invaliderenlemodtager, der ikke oppebærer hjælpeldshedslillæg, på 
grund uf en forværrelsc i hans l.ilstzrnd cspfylder betingelserne, patuiiier del ligelede 
kominunulbeslyreisen at indhente rådels afgiirelse; sporgjmålet kan ogsá rejses af 
rentemodtageren selv,

BefojeUerne i stk, 5 og 6 tilkommer også rigsombudsmanden og íatidsslyret.
Når en rentemodtager flytter til en anden kommune, má han sende rigsombuds- 

munden meddelelse om sin nye adresse, RigsorrJbudsinanden meddeler da den 
tilflyltede kommune, hvilken rcnle den pågældende fur, og vedlægger en udskrifl 
uf oplysningerne om rentemodlagerens personlige og okonomiske forhold. Kom
munalbestyrelsen afgiver derefter indstilling ti! rigsombudsmanden Í overensstem
melse med reglen i § 15. stk, 2.

Forelager en rentemodtager handlinger, der efler § 4, slk. 1. nr. 1 og 3. ville
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udelukke hcm fra adgangen li! rente, eller oppebærer han fatlighjælp uf den i 
§ 4, slk. 1, nr. 4, nævnte art eller hjælpeikasíchjælp, bortfalder renlen.>)

18 Skonner ulykkesforsikringsrådet på grundlag af modtagen indberetning fra 
kommunalbestyrelsen eller på grundlag af gennemforle helbredelsesforanstaitntn- 
ger og lignende, al rentemodtagerens erhverveevne kke længere er nedsat til 
i |;í, ufsiger det kendelse heroin saml om, fra hvilkel tidspunkt invaliderenlen skal 
stundses.

Rudel er 'bemyndiget lil ut udsende een eller flere sagkyndige lil al udove 
kontrol på sledel med hensyn til erhvervsevnen hos invaliderentcmodlagerc eiler 
indkalde sådanne renlemodlagere lil kontrol. For så vidl forsikrede vanskeliggiir 
rådets undersiiyelser, kan formanden, nur han anser del for sandsynligt, at ken
delsen vil komme til at gå ud på, ut rcnlen skal inddrage?, midlertidig standse 
udbetalingen mod al sagen snarest mulig forelægges for rådet. Rådels udgifter 
ved kontrol udredes af den færwke invalideforsikring* midler efler indsen dl op- 
géirelse lil direktoren for sygekassevæsenet.

Hvis en invaliderenlcmodlager, der med rette cr optaget i invalideforsikringen, 
mod bedre vidende, jfr. § 17, ~lk. 4, uberettiget har oppebaaret invnlidercnle, vil 
del belob, der med urelte cr oppdtårel, efter socialministerens nærmere bestem
melse være al erstalle af pågældende, eventuelt hans díidsbó. Socialministeren 
kan overlade rigsombudsmanden i el nærmere angivet omfang ot træffe sådanne 
afgorelser efler samråd med landsstyrel. Afgorelsen kan indankes for socialmini
steren.

19 Når en rentemodtager anbringes eller er anbragt for offentlig regning eller 
for en aneikendl Fiygekas-ses eller invalideforsikringen-, regning på en i henhold 
lil lov om fall'igvæsenet på Færoerne, § 72, eller lov om offentlig forsorg aner
kendt anstalt eller af en sådan anstalt under dennes vedvarende tilsyn hos pri
vate, og når anbringelsen slrækker sig ud over indlæggelsesmdneden og den fol
gende måned, droger rigsombudsmanden efler forud indhenlei erklæring fra kom
m u n a lb e s ty re ls e n  og efler samråd med Inndsslyret omsorg for, at pågældendes 
rente efter omstændighederne udbetales lil dækning af de med opholdet forbundne 
u<lgifler; del eventuelt tiloversblevne 'belob udbetales pågældende selv. jfr. dog 
§ 16, stk. 8.

Ved anvendelsen uf reglen i stk, 1 lages der hensyn l'H, om pågældende bar 
forsorgelsespHgl overfor andre. Renlen skal da i trangstilfælde fortrinsvis an
vendes lil fyldestgorebe uf sådan forsørgelsespligt.

For så vidl del belob, der i henbold til slk. 1—2 i det enkelte tilfælde kan 
anvendes til dækning af udgifter ved pågasUltsndes anbringelse* måtte overstige det 
beliib, del efler de til enhver lid gældende regler påhviler patienten •selv eller i 
trangstilfælde del offentlige al udrede, anvendes restbeliibcl til nednartteilse af det 
eventuelle siaLslilskud til an(brtngel=en.

Foranstående beslemmelser finder efler forhandling med justitsministeriet også 
anvendelse på renlemodlagere, der bensidder til afsoning af straf, eller som er 
interneret Í henhold tii dom.

Fr der tillagt rentemodtageren hjælpe!o=hedsti!!æg i henhold til § 5, stk. 2, bort
falder dc/tte, for så vidl han for længere tid er anbragt som ovenfor i stk. 1 
an fort.

20 IVår en invaliderenlemodtager cr fyldl 65 ár. overgår han lil ul modlage 
aldersrente, for =á vidt ban opfylder helingelserne herfor. Del påhviler kommu
nalbestyrelsen i rimelig tid, forend han opnar na^vnte alder, at gfire indstilling 
lil rigsombudsmanden om, hvorvidt han er berettiget lil aldersrente og med hvil
ket helolb.

8. ! íd b  redetrtvfora tul alt ningc r ni. v.
21 Forsikrede, Tenlemodtagere, born under 15 ár og personer i alderen 15— 18

>) Som und re t vod lov nr. 286 af 18, juni 1951.
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år, der på grund nf helbredsbetingel^erne ikke har kunnet oplages i cn anerkendt 
sygekasse, er forpligtet til efter forlangende af ulykkesíorsikringsrådel at under
kaste sig oplæring eller kur og pleje, herunder modtagelse af og opovefse i bru
gen af bandager, kunstige lemmer, briller, sygevogne og andre hjælpemidler, så
fremt der efter radets skon er fare for, at en væsentlig og ikke blot forbigående 
nedsn tlei! e a.f erhvervsetmeii vil in>dtra?de i en overskuelig f item tid. hvi nævnle 
foranstaltninger undlades, eller sífremt en sådan nedsættelse af erhvervsevnen 
ved disse 'foranstaltninger vil kunne foedres betydeligt; dog skal vedkommende ikke 
være forpliglet lil at underkaste sig nogen operation, der knn medfiire fare for 
huns Ih eller forliglied.

Under 'amme forhold som i Mk. 1 nævnt kan der efter ulykke-forsikringsrådets 
bestemmelse vdes forsikrede og rentemodtagere hjælp lil anskaffelse af arbejds
maskiner og værktiij og — i særlige tilfælde — hjælp til iværksættelse af selvstæn
dig virksomhed samt anden hjælp til opnåelse af beskæftigelse.

Ulykkes forsikringsrådet er berettiget til at forlange, at pågældende lader sig nul
lægge pu sygehus eller kurartSLall, medmindre han som gift, som indehaver aí egen 
husstand eller som .medlem aif sin families 'husstand •skonnes at kunne 
skaffe nip den foranodne kur og jíleje i hjemmet.

Såfremt oplæring ikke skonnes at kunne finde isted under sådanne forhold, at 
pågældende kan bo i hjemmet, er rådel berettiget lil al forlange, at han skal tage 
ophold udenfor hjemmet, sålænge oplæringen varer.

Undlader eri forsikret eller rentemodtager at underkaste sig de foran omhandlede 
foranstallninger, kan retten til invaiiderente efter rådets beslemmclse helt eller 
delvis forbrydes, Jog 'kun 'såfremt påpældertdie forud ved anbefalet brev er ad
varet om den retslige folge af sin undladelse.

Modsætter retle vedkommende sig at lade el barn under 18 år underkasle de 
omhandlede foranstaltninger, kan rådel henlede værgerådets opmærksomhed på 
sagen.

Enhver forsikret og invaliderenteroodlager. som anser sin erhvervsevne forringet 
eller udsal for al forringes som i slk. 1 angivet, kan af egen drift síige hisland 
hos rådet, Samme adgang slår åben med hensyn til born under 15 år osr per
soner i alderen 15—18 år. der på grund af lielbredsbetingclserne ikke har kun- 
nel optages i forsikringen.

Ethvert krav, der efler denne paragraf kan stilles af ulykkesforsikrinssrådet, knn 
ligeledes og med samme reisvirkninger slílles af invalideforsíkringsretten i sager, 
der forelægges denne.

22 Udgiflerne til kur og pleje m. v. samt det fornodne i anledning af oplæring, 
som iværksættes i henhold til ulykkesforsikringsrådets forlangende, afholdes for
skudsvis uf vedkommende sygekasse eller lygeforening. Den del af udgifterne, 
som del ifiilge sygekassens eller sygeforeningens vedtægt ikke påhviler den ende
ligt at afholde, refunderes den af den 'færoske invalideforsikrings midler efler ind
sendt opgorelse til direktiiren for aygekassevæsenel. Del påhviler ulykkesforsikrings- 
rådet ul tilsende direkloren meddelelse, når rådet i henhold til § 21 har beslut- 
tel at iværksætte sådanne foranstaltninger, der vil medfore udgifter for forsikrin
gen, d ier at yde lijætp af forsikringens midler lill allerede iva’rksalte foramslalt- 
ninger.

Skyldes den sygdom, for hvilken vedkommende underkastes hellbredelse-^foran- 
slallniiiger, ct ulykkestilfælde, mod hvilket han tillige er forsikret ifiilge ulykke-for- 
sikringsanordningen, indtræder sygekassen eller svgeforeningen i tilskadekomnes 
krav mod vedkommende forsikringsselskab (arbejdsgiver).

23 Klager over de af vedkommende kommunale myndighed trufne beslemmelser 
vedrorende invaiiderente kan ikke indbringes for domstolene, men forelægge- rigs
ombudsmanden. Rigsombudsmandens afgiirel^er kun og^å nár de er truffet efter 
samråd med landsstyret indankes for socialministeren.

24 De forsikredes krav på ydelser i medfor af denne lov kan ikke gores til
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genstand for arrest, ek:ekution eller anden relsforfolgning. Retshandler, der af
sluttes af de forsikrede med hensyn lil nævnte krav, er ugyldige.

9. Refusion m. tn.
25 Ved udlóbel af hvert kvurlal indsender rigsombudsmanden ti) dírektiiren Tor 

sygekassevæscnel en forelclbig ojigíirclse over de af ham í kvartalet afholdte ud
gifter li) imaliderenler saml over de fra sygekasserne (sygeforeningen) i kvar
talet modlagne præmiebelob, jfr. § 8, slk. I.
Direktoren foranlediger derefter, al invalidetorsikringsfotulen forsirækker rigsom
budsmanden med del fornodne belíib gennem indbetaling til Færoernes oppobiír- 
selskonlor.

26 Ved udgangen af hverl finansår indsender rigsombudsmanden lil direktoren 
endeligt regnskab over de i finansårets lob udhelulte invaliderenler, hvorefter even
tuelle fornodne berigtigelser finder sted ved direktorens foranstaltning. Det nævnte 
regnskab mu ^irrc ledsagfil af en fortegnelse over samrlige personer, der har oppe
båret invaliderenle inden for det pågældende finansår, med angivelse af, for hvil
ken periode der er udbetalt vedkommende rente.

■Kfter indstilling fra direktoren foranlediger socialministeren derefter, at de slats- 
kassen påhvilende belíib stilles til direktorens rådighed.

Statens lilskud lil invalideforsikringen pa Færoerne bevilges pu finansloven.
27 De i §§ 25 og 26 omhandlede opgorelser og regnskaber udfærdiges på ske

maer, som godkendes af direktoren.
10, Shitnitigsbcftcmmclscr,
28 Såfremt en invali'derenlemodlíiger ifiilge sygeforsikringens regler ikke kan 

\edblive at ^ ’re nydende mødlem af en anerkendl sygekasse, ska) opholdskommunen 
yde ham fornoden lægelijælp, kur og pleje i sygdomstilfælde.

Er en forsikret eller rentemodtager i henhold lil § 21 undergivet kur og pleje 
eller oplæring uden for hjemmel, yder opholdskommunen i trangstilfælde den for
nodne hjælp lil familiens underhold, sålænge kuren eller oplæringen varer. Det 
samme gælder, når pågældende, om ban end forbliver i hjemmet, ved de i hen
hold til § 21 pí budte foranstaltninger er forhindret í al passe sil erhverv.

De regler, der over for Irængende i almindelighed gælder for benyttelsen af 
læger og jordemiidre og for vederlag lil sådanne samt begravelseshjælp, gælder 
også for personer, der modtager invaliderenle efler nærværende lov.

Opholdskommunens udgifter i henhold lil foranstående bestemmelser refunderes 
denne af rigsombudsmanden, som atler modtager refusion i overensstemmelse med 
reglerne i §§ 7, 25—27.

29 Flytter en person, der oppdbærer invaliderenle i henhold til nærværende lov. 
til den ovrige idel af rigel, udredes hans invaliderenle íremlidigt af del sociale 
udvalg i den nye opholdskommune efler de for denne gældende satser. Til brug 
ved afgorelsen modtager udvalget renlesagens akter fra rigsombudsmanden.

Opholdskommunens udgifter ved ydelse af denne invaliderenle opfeires og refun
deres efter folkeforsikringslovens regler.

Det påhviler rigsombudsmanden ved fraflytningen at tilstille den nye opholds
kommune saml direktoren for sygekassevæsenet meddelelse om, med hvilket belob 
renten hidtil er udbetalt, samt på hvilken máde renten er blevet iberegnet,

30 De na^rmcre regler for, hvorledes der lil være al forholde, når personer, der 
er invalidelforsikret i henhold til nærværende lov, flytter til den ovrige del oT ri
get. og når personer, der er invalideforsikret i henhold lil folkeforsikringsloven, 
flytter til Færoerne, fastsættes af socialministeren efler forud indhentet erklæring 
fra landsstyret cíler indstilling af direktoren for sygekassevæ^enet.

31 Socialministeren fastsætter efter forhandling med det færoske ulykkesforsik- 
ringsråd og direktoren for siygekassevæsenet en takst for de under behandlingen 
af sager i henhold til denne lov almindeligt forekommende lægeattester.

32 Henlen til personer, der oppebærer invaliderenle ved lovens ikrafttræden, 
beregnes efler denne lovs regler.
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Det i I 5, slk. ‘1, omhandlede rådighedsbelob fastsælles for finansåret 1919 50 
li! 29.000 kr.

33 Såfrenvt leveomkostningerne på Færoerne stiger eller falder, fastsætter so
cialministeren —  efter indstilling fra landsstyret eller efler íorud indhenlel er
klæring fra dette — en tilsvarende forhojelse eller nedsættelse af del i § 5 nævnle 
grundbelob, invaliditetstillægget og hjælpeloshedslillæggel.

De således fremkomne belob kan afrundes med henblik på, at renteudbetalingen 
normalt kan ske i hele kronebelob.

34 Socialministeren kan bemyndige rigsombudsmanden til efter samråd med 
landsstyret og efler indslilling fra di rektoren for sygekassevæsenet al fastsætle de 
nærmere regler om lovens gennemforelse, herunder om renternes beregning og ud
betaling, samt lil at udsende fornoden vejledning for kommunalbestyrelserne.

35 Midlertidig iov for Færoerne nr. 120 uf 15. marts 1939 om invalideforsikring 
saml lov nr, 106 af 20. marts 19-10 om midlertidigt tillæg lil alders- og invalide- 
rentemodtagere på Færoerne ophæves.

31. marls — Lagtingslov nr. 23 om FOLKEREGISTER.
I 1) [ lobet af året 1949 oprettes på en af landsstyret fastsat dag folkeregistre 

for samllige kommuner på Færoerne. Registrene tilvejebringes ved hjælp of íolke- 
tællingslister, på hvilke enhver, som den pågældende dag er bosal eller midler
tidigt opholder sig inden for kommunen, er pligtig til for sig og medlemmerne 
af sin husstand at meddele oplysning om fulde navn, kiin, stilling eller erhverv, 
bopæl, lodselsår, fiidselsdag og fodesled, statsborgerforhold, ægteskabelig stilling, 
stilling i busstanden samt, hvis pågældende er tilfiyltel kommunen i lobet af dc 
sidste 5 ar, da lilflylningsår og fraflylningssled, Landsslyret faslsæller Jrem- 
gutigsmaden ved registrenes oprettelse.

2 Folkeregistrene íiires ved kommunalbestyrelsens foranstaltning. Sysselmanden i 
hvert syssel påser, al folkeregistrene íiires efler denne lovs regler, dog drager 
sognefogeden i Våg omsorg herfor vedrorende Suderii sondre præstegæld.

3 De myndigheder overfor hvilke fódsler, navngivelser og diidsfald skal an
meldes, er efler landsstyrets nærmere bestemmelse pligtige lil al afgive indberetning 
Lil folkeregistrene om de til dem skete anmeldelser.

Sådanne indberetninger skal videregives senest 5 dage efler, al de er anmeldt 
for myndigheden. IndLeretninger om fodsler skal indeholde oplysning om det på- 
ga:ldende barns kiin, fiidselsdag, fodesled og opholdssted samt om forældrenes 
navn og bopæl. For uden for ægteskab fodte horn angives modrenes navn og 
bopæl.

Dodsfald skal indberettes til registeret senest 3 dage efter, at de er anmeldt for 
Færoernes íkif.terel. Indberetningen skal indeholde oplysning om afdodes fulde 
navn, livsstilling, fulde bopæl, dodsdág og dodssted,

Landsstyret skail kurate pålægge andre myiidigíhedeT, end de ovennævnte al meddele 
folkeregistrene olie oplysninger, der målte være of 'betydning for registrenes virk
somhed.

4 Efler folkeregistrenes oprettelse er enhver, som midlertidigt eller for længere 
lid flytler fra en kommune, pligtig til ved bortflytningen eller senest 5 dage der
efter for sig og de medlemmer af lians husstand, der HyUer sammen med ham. at 
melde fraflytningen til folkeregisteret for den kommune, han forlader. Senest 5 
dage efter ankomsten til den kommune, Inorlil han har meldt flylning, påhviler 
det ham for sig og de medlemmer af hans husstand, dor er ílyllet sammen med 
ham, at melde liiflylning til folkeregisteret for den pågældende kommune.

*) j f r .  iník. nr. 19 af !2. 1919, nr. 50 af s. d., nr. 55 af 10. nov, 19(9 og < irk ,al
29. m arts 1950,
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Også flytninger inden for en kommunes grænser skal p& tilsvarende måde se
nest 5 dage eíler flytningen anmelde« lil kommunens folkeregister,

Ugifte fiskere og sofolk, der uden al have bopæl i eller tilknytning til nogen 
anden 'kommune arbejder ombord i her i landet hjemmehorende skibe, er pligtige 
al lade sig oplage i folkeregisteret for den kommune, hvori skíbei er hjemme- 
horende,

5 Såfremt en porson -som medhjælp, lærling eller lignende lillræder eller fra
træder en plads hos en husbond eller arbejdsgiver, hos hvem han har 'bopæl, 
påhviler del tillige husbonden eller arbejdsgiveren al anmelde tilflytningen lil folke- 
regUlerel inden for de i § 4 fastsalte frister.

På tilsvarende måde påhviler det husejeren eller den selvstændige lejer at med* 
dele folkeregisteret oplysning om, hvem der flylter lil eller fra hans ejendom eller 
liujlcj lighed.

De i denne paragrafs lslc og 2del stykke omhandlede anmeldelser kun dog und* 
lades, når den anmeldelsespligtige ved forevisnin" af en af folkeregisteret udstedt 
kvittering har forvisset sig om, at den flyttende person selv har foretaget de på
budle anmeldelser.

6 De flyttende er, såfremt de af dem íorela^ne anmeldelser måtte vise sig at 
være ufyldestgørende, unojagtige eller indbyrdes modstridende, pligtige til på 
forlangtnde at afgive personlig forklaring lil regislerforerne og eventuelt íor egen 
regning at fremskaffe de til oplysning i sagen nodvendige attester m. v.

7 Ved anmtildeise af flytning fra en kommune udleverer folkeregisteret ved
kommende et ílytlebevis, som aifleveres til folkeregisteret for tilflytningskommu
nen.

De nærmere regler for indholdet af de i § 4 og 5 indeholdte anmeldelser samt 
de oplysninger, flyllebevisel skal indeholde angående vedkommendes personlige 
data og skatteforhold, fastsættes af landsstyret. Tillige kan landsstyret ‘bestemme, 
at fraíliytningkommunen skal være forpliglel til inden for íaslsat frist at over
sende folkeregisteret i tilflytningskommunen ydeilligere oplysninger om den flyt
tende vedriirende skolleíorbold, eventuelt modtogen, men ikke tilbagebetalt eller 
eflergiven faUighjælp, idomt straf, for livilken det ikke er erholdt æresoprejsning 
eller lignende.

8 Til konlrol alf de kommunale folkeregistre er kommunalbestyrelsen beretli* 
geí til al beslemme, at der een gang årligt omdeles skemaer, og enhver husejer 
er da pligtig til at foranledige, at disse skemaer cirkulerer til udfyldelse blandt 
husets bebcerc. Husfaderen eller den selvstændige lejer er ansvarlig for, at skema
erne rettidigt udfyldes med dc i § 1 ombumdílede oplysninger, og pRgtig til eíler 
husejerens amvifiiijjig at sende skemaerne videre i ejendommen. Skemaerne skal 
være udfyldt senest 14 dage efler omdelingen og skal derefter af kommunal
bestyrelsen afhentes hos husejeren.

Hegislerel revideres aí de respektive folkeregiarterforere efler hver ulmiii- 
deílig 'folketælling på grundlag af folketcellingslisterne.

3 Klage over registrenes mangelfulde forelse rettes til landsstyrcl. Folkeregister* 
forerne er (iligtige at rette sig efter de påílaig, der som folge heraf bliver givel 
dem af landsstyret.

10 Landsstyret faetsæller regler íor de kommunale registres indretning og ío- 
reise, for det nærmere samurbejde mellem, de kommunale registre og for adgan
gen til at erholde oplysninger fra registrene og betalingen herfor m. v.

11 Udgiflerne ved de kommunale registres oprellelse og íremtidige fiirélse på
hviler landskassen. Betalingen for de af de kommunale registre meddelte oplys
ninger lilfalder landskassen.

121) Den privatperson, der undlader rettidigt at foretage de i denne .lov om* 
lalle anmeldelser Lil íolkeregrserel, afgiver urigtige meddelelser eller iovrigt over

>) Som icmlrcl víftl II. nr. >15 a( 19. nuj;. 1919.
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træder denne lov eller de i henhold lil den givne bestemmelser, straffes, for så 
vidt ikke liojere straf efter den ovrige lovgivning er forskyklt, med boder fra 5 
kr. Såfremt en person, der flytter fra en kommune lil en anden, undlader al an
melde flytning såvel til registeret for den kommune, han forlader, som for den 
kommune, han tilflytier, betragtes overtrædelsen i denne henseende som alene 
begået overfor folkeregisteret ;for tilflytningskommunen. Boderne lilfalder lands
kassen. Sager derom behandles som politisager.

31. mars — Lógtingslóg ur. 23 um FÓDKAYVIltLIT.
1>) í árinum 19*19 verður ein dag, ið landsstyrið áselur, sclt á slovn fúlka- 

yvirlíi í ullum kommunurn i Fí>ro)um. Yvirlilini verða fingin lil vega við munii- 
tulslíslum, og eru oli, ið benda dag hava liúsluð og bráðfengis dviiljasl i konim- 
ununi, sJqSdug viffivikjoijdj sær og liúsfólklni/in al greiða fra fullum navtvi, kymi, 
embæli eilu yrki, bústaSi, fbðingarári, foðingardegi og -slaði, níJdsborgaraskapi, 
viðurskiflu'm viðvíkjandi hjúuarlagi, slíiðu i húsiíiiim, og um so er, at viðkomandi 
er fluttur ti! kotnmununa innan fyri síðsiu 5 árini, tú eisini lilflullningsárið og 
stuðnum, ið 'Plutl er burlur frá. Laudpstyrið skipar fyri ■fnnrrferðin.i, la yviiíilið 
verður selit á stovn.

2 Kommunustyrini hava umsorgan fyri, at fólkayvirlitini verða fiird. Syslumað- 
urin í hviirjari syslu unsur eflir, at fólkayvirlitini verða fórd samsvurandi hesi 
lóg; tó hevur sóknarfiitin í Vági urnsjón við liesum viðvíkjandi Suðuroyar sunn- 
aru prestagjaldí.

3 Tey yvirvald, -um foðing, nayngáva, andiát kulu verða givin upp fyri, eru 
samsvarandi landíílyrisiiis nærri ásetan skyldug at greiða íolkayvirlitinum írá 
liesum uppgávum.

Jicaur frágeiðin.gar skulu verða grelddar úr hoirdum í semusla Jagi 5 dagar 
ciftir tað, U yvinaldið hevur fingið tær. Tú ið greitt er frá fóðing, skal eisini 
verða upplyst um kyn barnsins, fóðingardag, fciðingar^tað og tilhald^tad' oig um 
navn og Lúslað foreldrannu. Er l.urnið folt ultun hjúnarband, verður sagt írá 
navni og bústaði móðurinnar.

Amllúl skul verða gi við upp fyri yvirlilinum í seina^la Jagi 3 dugar eftir luð, at 
skiíílræltur Foroya hevur fingið boð um tað. Henda frágreiðing skal imiihahiu 
upplysing um -fuila navn hins deyða, lívsyrki, síðsta bústað. deyðadag og -stuS.

Landsstyrið Tcann flyggju íiðrum yvinvaítda enn liesum, ið oman .fyri er nevril, at 
geva fólkayvirlitinum allar upplysingar, ið tydning kunnu hava fyri yvirlilini og 
virkan leirra.

4 Tá ið íóUcasjvirlitini eru sett á slovn, eru oll, ið Íliíll eru burlur úr einari 
kommunu, annaðhvórl ley ælla sær al verða burtur i longri ella styllri líð, skyidu.", 
la ið ley Íl>ta burtur, ella i seinsln lagi 5 dagar aflunú fyri seg og tey av húsfólk- 
unum. ið fly la við, al siga fólkayvMilinuin .i kommunuui, sufen Plutl verður írá , 
frá lmiturJIiylingini. I seinasta lagi 5 dagar aftaná, al maður er komin i ia komm- 
utiu, hann hevur sagt seg at fl/ta ti!, er tað skylda hansara fyri seg og ley av 
húsfólkunum, ið við honum eru flu tt, at sisa fólkayvirlitinum ií hesi kommunu 
frá tilflyting sínari,

Tá ið maður flylur frá einum plússi til annnð i >omu kommunu, skal á sama 
háll verðu sagt fólkayvirlitinum frú innan 5 dugar aflanú flytiugina.

Ógiftir fiskimenn og sjomenn, ið ildki hava búsloð i ella samband við nakra aðra 
kommunu, og sum eru við skipi heímahoyrundi í Fóroyum, hava skyldu al lala seg 
fora á fólkayvirlilið í teirri kommunu, sum skipið hoyrir tii.

5 Uni maður fer í ella úr aiibeiði sum hjnlpurmaður, læridroivgur eila lílíkl hjá 
husbonda dia arbeiðsgevaro, sum hann hyr hjá, hevur eisini lutsbóndiit ella ar- 
heiðsgevurin skyldu al boða fólkayvirlitinum Ifrá flytingini innan fyri tær i § I 
ásetlu freislir.

') Sitr. luning, nr. 19, 12. si>|»l. 1949, nr. 50 s. <1., nr. 55 10. rinv, 1919 og círk, 29, mars 19S0,
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Á sama hátt hevur húsei<rari eilu sjálvsloðugur leiirari akyldu at siga fólkayvir- 
lilinum frá. lnor itS flytur inn í ella úl úr liusum ella búð hansara.

Fraboðanir, ið nevndar eru i 1. pelli i liesi grein, nylanl ló ikki al verða lalnar 
fólkayvirlilinum, um leir, hava skyldu al l>oða Frá við fyrivising av kvittun 
frá íólkayvúrlHinum, hava vissað seg um, al hann, ið flytur, sjálvur hevur boðað 
fólkayviriitinum frá so sum ásell,

6 L m tað visir íep, al fráboðanir frá flytondi ikki eru futigóðar, eru ógreiðar, 
ella slr.iða iiv'Sr móli aðrari, liava ley, um lað verður kravl, efcyldu at lala per
sonliga frágreiðing lil hann, ið fonir 'fólkayvirlilið, og moguliga fyri egnan pen- 
ing al úlvepu vállairir, ið »eyðugar kunna vera lil al lysa málið.

7 Tá ið maður boðar frá fLylitug úr einari kommuiiu, fær hann frá fólkayvir* 
lilinum eilt flytingarprógv, sum verður fingið fólkayviriitinum i bilflytingarkomrn- 
ununi.

Greiniligari reglur viðvikjandi ionihaidinum á leimum fráboðanum, Íð eru um- 
róddar í § l, og viðvikjandi leimum upplysingum, ið flylingarprógvið skal inití- 
halda um viðlíomandi sjálvan og skattaviðurskifli verða seltar av landsstyrinum. 
Harumframt kann landsstyrið ásela, al fráflylingarkommunan skal hava s'kyldu 
lil innan íyri ósetta freist al lala fólkayvirlilinum í tilflyliiigarkommuiiuni nærri 
upplysingar ntit lann flytandi viðvikjandi skattamálun«, fálækrahjalp. sum er mót- 
likin, men ikki ufturgoldin ella eftirgivin, dómd revsing, sum ikki er lingin æru- 
reising (fyri, ella Hknandi.

8 Til rælllciðing fyri ley komintinulu tólkayvit lilíni Uevur kommunuslyrið ræll 
til at gera av, at einaferð um urið verða útbytt ijtfylliiigarbloS, og hava allir hús* 
eigarar lá j>kyldu at íúa i lag, at liesi úlfyílingarbloð koma runt ti'l úlfyllingar 
tíí otl, sum i hÚ5inum bugva. Ilúsbóndin elSa lann ráðandi leigariti skulu slanda 
til svars fyri, ul úlfyllingaibliiðini i rælluri lið verða útfylt við leimum i § 1 
umnevndu upplysingum, og eru .skyldugir eftir ávisan liúseisgarans al flyta bloð 
iiii viðari i iiúginum. Bloðini skulu verða úlfylt í seinasla lagi 1 I dagar aftaná 
úlbytingina, o íi  tkal kommunuslyrið 'iðani lala fara eftir leimum hjá húseigar- 
auum,

Yvirlitið verður aflur um aflur kannuð a\ leimum, ið ftira fólkayvirlitið, aflaná 
h vor ja vanliga fólkaleljing eftir nmnntulslislunum.

9 Klagur um, al yvirlitini eru illa fbrd, verða beindar til landsstyrið. Teir, ið 
■fora yvirlitini, eru skylduptr al fylpja teim skipanum, ið 1and=slyrið av hesari 
grund selur teinium fyrs.

10 Landsslyrið selur reglur fyri, hvussu ley kommutiulu yvirlitini skuln verða 
lógd lil rællis og ford, fyri ai'beiðinum leirra millum og viðvikjandi algougd lil 
al fáa upplysingar frá yvirlitinum og gjald fyri helta o. a.

11 l’ ireiðslurnar lil at fáa *etl á stovn ley kommunalu yviriilitfi og av al fiira 
ley i framtíðini verða at gjalda av landskassanuni. Gjaldið fyri tær upplysingar, 
ið ley kommunalu yvirlitini lala, fer lil landskassan.

121) Tann maður, ið ikki i rættari lið gevur upp fyri fólkayvirlilinum lað, ið 
henda lóg krevur, gevur skeivt upp, ella annars brytur hesu !óg ella tær i sam
svar við hana gjondu fyriskipanir, verður, um hann ikki eftir lógini hevur ugupi- 
borið stiirri revsiiug, revsaður við sekt frá 5 kr. Flytur onkur frá einari kormnunu 
til aðru, og boðar ikki frá hurlurflytan, inorki lil yvirlilið i teirri kommunu, 
liaiiin flytur frá, dlla leárri koimmimi, Htnui ílylur lií, verður brolsgerðin i liesuni 
íiiri roknað ul vera gjord móti fólkayviriitinum i tilflutliiing-kommunnni. Seklirnar 
falla lil landskassan«

Mál, ið slaiulusl av hesum, verða vi&gjíird sum logreghimál.

1949 31- marls

‘) Sum liroyn við II. 45, 19. nup;. 1949.
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31, marts Æ ndring nr, 21 i lo\ for Færiierne nr. 73 af 19, marls 1930 om 
MOTOlíKØRETØJiE R m. m. (Inilfojet i loven 1930).

31. marls — Æ ndring nr. 25 j lov mr. 171 aif IH. muj 1937 om HECrN OG 
MARKFRED. (Indfojet i loven af 1937).

31, marls Lagtingslov nr. 26 oni ændringer i gældende love oa anordninger 
m, m. om MATKIKULSVÆSEN OC REALHEGISTEIl. (Indfojel i vedk. love),

12. apr. Cirk. nr. 95 om skema vedr. ALDERSRENTE OG IN VALIDERENTE.
I lo\ for Færoerne nr. 116 uf 31. marts 1919 om aldersrente samt i lov íor 

Færiierne nr. 117 af 31. marls- 1919 om involide-forsikring er del foreskrevet, at 
ansogning om jdclser i henhold lil lo\ene skaJ indgives på derlil af socialmini
steriet udarbejdede skemaer.

I denne anledning skal man efter indstilling fra det færoske landsstyre og direk
toratel for sygekassevæsenet fremsende et eksemplar af hver af dc således af mini
steriet udfærdigede blanketter m. v., nemlig fcilgende:

1) Begæring om renle eller tillæg til samme.
2) Tillægsskema lil begæring om invaliderenle og'eller hjaslpeloshedstillæg.
3) Ansogning om hjælp af invalideforsikringen lil kur og pleje, speual'bdiand- 

iling, bandager m. v.
1) Lægeerklæring ved begæring om invaliderenle,

lijælpeldshedslillæg til summe eller helbredelsesforanstaJtninger m. m.

12. apr. Lov nr. 199 om LØNNINGER OG PENSIONER FOR LÆRERE \a \  
folkeskolen pa Færoerne,

I. Almindelige beslemmelser.
1 Tjenestemand i folkeskolen på Færoerne er enhver lærer, der bar fast an>a;l- 

lelse i en stilling, for hvilken lonningen cr fuslsul i denne lov.
Aspiranter, timelærere, vandrelærere, 'faglærere og vikurer er ikke tjeneatemænd.
2 A'lie lærere ved folkeskolen pa Færoeime er uiulerScusteit tle almindelige for læ

rere i folkeskolen i det ovrige kongerige gældende bestemmelser, for liden lærerion 
ningiJov nr. 11! af 12. juli 1916, forsåvidt der ikke om det pågældende forhold 
malle \ære gi\el beslemmelser i nærværende lov.

Skoledirektionen varelager efler nærmere af utulervcGiiingJininisleren fastsatte be
stemmelser de hverv, som ved lærerlonningsloven er tillagt undervisningsministeren.

II, Lonni uger for lærere ved Thorshavn kommunale skolevæsen og for de bygde- 
.skoler, der lutr eksatnensskoleitnde.rvicíiiing.

11 Skoleinspektorer, der udiianties uf kostgen. Innnes med 5.700 kr. årlig. stigende 
hvert 3, ár ined 600 kr. indtil 7.500 kr.

Der lillægges en skoleinspektor tjenestebolig som for en gift.
Der skal opretles et embede for en skoleinspeklíir ved hver selvstændig skole,
4 (.herlærere lonnes med 1.500 kr, årlig, stigende fhverl 3. år med 600 kr. indtil 

5.700 kr.
Der skal normeres så mange overlærerslillinger, at deres ta.1 andrager *4 uf ^el 

samlede anlal fastansatle lærere ved kommunens skolevæsen (borlsel fra skoleinspek
torerne, således at cn fremkommet brok bortkastes.

5 Lærere líinties med 3.300 kr. årlig, stigende hverl 3. år med 120 kr,. indtil 
1.980 kr.

Der skal opretles cl embede for en fasl lærer for hverl fulde antal af 36 ugent
lige limer, der bliver at undervise ved kommunens skolevæsen, jfr. dog § 6, 
slk, 2.
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6 Timelærere på fuldt timetal lonnes med 90 pct. af den for eu fast lærer nor
merede gruTudJóm, eíler 2 års Ijcnesle som timelærer ved samme eíler flere skoler 
dag med 95 pel. af grundlonnen. illerlíl ydes de íor slillingens grundlon ved lov
givningen lastsalte særlige tillæg udeníor den faste 'lon, íor det almindelige pen
sionsgivende lontillægs vedkommende med fradrag af 5 pct. Underviser en time
lærer et mindre timetal end 36 ugentlige timer, beregnes ionnen i forhold hertil, 
dog al lbnningen mindet skal udgore %  af lonningen for fuldt timetal under for
udsætning af, at vedkommende efter de ved ansættelsen truíne aftaJer skal stå 
til rådighed i el timetal svarende hertil.

Der kan \ed cl sfcoilevæsen normeres så mange timelærersLillinger, at indtil 
1 io af det -samlede timetal foruden del overskud af timer, der fremkommer ved 
deling med 36, besorges af timelærere.

Timelærere, der i el skoleår besorger et vaj-enllig ringere tirnetal end det i stk, 
1 omhandlede, lonnes dog med en månedlig betaling íor hver ugentlig time, fastsat 
af skoledirektionen. Betalingen ydes uden hensyn lil fridage o? ferier.

For Ibse vikarer fastsættes vederlaget af skoledirektionen.
III, Lonningcr jor lærere ved bygdcskolcnu:, boríset jra eksamensskolerne,
7 Foréte- og enelærere lonnes med 3.120 kr, årlig, stigende hvert 3. ur med 

120 kr. indtil 4.800 kr.
For hver skole, der underviser bom udover íorskolealderen — 'jfr. § 10 sku! 

der oprettes eil embede íor en forstclærer eller enelærer; denne oppebærer et pen
sionsgivende ledertillæg, der beregnes pr, klasse, parallelklasser medregnet. Leder
tillægget udgór 'for hver af de 2 forste klasser 100 kr, årlig, íor hver efterfol- 
geude klasse 50 kr. århg. Er der til skolen knyttet en íor>kole, medregnes dennes 
klasser til hovedskolen, når dennes leder og^å har ilederforretningerne for for- 
akolen, enten fordi forskolen iiar lokaler i hovedskolens bygningskompleks eller 
i 'henhold til særlig truffet bestemmelse; i tvivlstilfælde afgcir skoledirektionen, om 
betingelserne for at oppebære ledertillæg er til .stede, og fasbæller 'belobet.

Forste- og enelærer [har ret ti] tjenestebolig soin for en gift.1)
8 Ved skoler, der enten som anneksskoler drives i tilslutning til slorre skoler, eller 

hvis Lometal ikke overstiger 20, kan lærerembedei normeres med ilonning som 
for vandre lærere« o" bolig 'for en ugift, jfr. ■§ 9.

Det bestemmes på skoleplanen, i Inilket omfang der skal give lærere, der un
derviser ved flere skoler, et særdigt 'besii'llingslillæg. iDetle fastsættes under hen
syn til afstanden mellem de pågældende skoler og forholdene i det hele,

I tvivlstilfælde træffes afgórelsen af skoledirektionen.
9 Andre lærere lonnes med 2.700 kr. årlig, stigende efter 8 år med 300 kr. 

og derefter Inert 3, år med 360 kr. indtil 1,1-10 kr.
Skoledirektionen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen bestemme, al en 

eller flere andre lærere ved en skole skal lonnes efler reglerne i § 7, slk. 1.
Andre lærere har rel lil tjenestebolig, der efter bestemmelse på skoleplanen 

kan være som for en gift eller som for en ugift.1)
19 Forskolelærerinder -lonnes med 2.220 kr, ånlig, stigende hvert 3. ar med 

210 kr. indtil 3.1*20 kr.
Forskolelærerinder Jiar ret til tjenesteboliger som for ugifte.
Forskoldærennder kun undervise born indtil det fyldte 10. ar og piger udover 

denne a'lder, forsåvidt angår undervisning i gymnastik, kvindelig håndgerning og 
kvindelig Siusgerning,

Em'beder for forskolelæreritufer kan normeres enten ved ^elv-Iændige forskoler 
eller ved for-koleklawer, knyttet ti! hovedskoler,

I I  Vandrelærere lonnes som andre lærere efler reglerne i § 9, stk. 1. Der til 
kommer dem ikke tjeneslebolig, men kommunalbe-tyreLerne pá de påsældende

‘) Jfr. (irk . uf 27. okt. 1950.
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steder er pli-gtigc vederlagsfrit at stille lo^i uden kost tí] rúdighed íor vandre* 
lærerne.

Skoledirektionen fastsælter de nærmere regler for de krav, der kan stilles ti! el 
sådani logi, og afgiir i tvivlstilfælde, om det er tilfredsstillende.

12 Såfremt dc normerede lærerkræfter ikke kan påtage sig undervisningen i alle 
de fag, undervisningsplanen omfatter, kan skoledirektionen tillade, at undervisningen 
i visse 'fag besorges af særligt derlil uddannede faglærere, der Itinnes med cn 
limebelaling, som fastsættes af skoledirektionen.

IV, Pension og eflerindtægt.
13 De for statens tjeneslemænd til enhver tid gældende bestemmelser om pension 

og efterindtægl, for liden lov om statens tjeneslemænd nr. 301 af <3. juni 1916 
kap. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for lærere i folkeskolen på Færoerne ojr 
deres efterladte, aiar afskedigelsen finder sted efter nærværende lov.i ikrafttræden, 
således at finansloven træder i stedet for normeringsloven, og sålede* at ansæt
telse i slaLstjencsle betragtes som lig med ansættelse i folkeskolen i samme om
fang, hvori efler stalstjeneslemandsloven ansættelse i folkeskolen betragte* som 
lig med ansættelse i slaistjerieslen.

14 For lærere, der er afskedigede fiir denne lo\s ikrafttræden, og deres efter
ladte ydes der til den i Jienhold til lov nr. 121 af 31. marts 1928 § 1 fastsatte 
grundpension el pensionstillæg, der beropnes på grundlag af det i § 17 i nær
værende lov omímndlede almindelige pensionsgivende tillæg og de i slalstjeneste- 
mandsloven at 6. juni 19-16 §§ 51. stk. 7, og 61-, stk. 2 og 3, angivne pen-sionsbroker 
for henholdsvis egen- og enkepension.1) Det almindelige pensionsgivende lillæg 
fastsættes efter den 'liinniji.»s,indilægl, hvoraf grundpemionen i sin tid er bereg
net. Som pcnsio'nsalder .regnes med den ved pensioneringen erhvervede anoienniict 
med fradrag a'f 5 dr. Den således íremfcomne jtensionsydtSse kan dog ikke udbetales 
med stíirre Jjelwb end del, der v.ille fremkomme, såfremt grund/peJrsionen også 
var beregnet efler de angirøie negler.

Til grundpensionen, sammenlagt med pensionstillægget, ydes reguleringstillæg ef
ter reglerne i stalsljenestemnndslovens kop. 5.

15 For pensionister, der er pensionerede efler de for 1, april 1928 gældende 
regler, og som oppebærer pensionstillæg i henhold til lov nr. 121 af 31. mar-ls 
1928 § 2, finder reglerne i lov nr. 606 af 21. december 1916 § 3, tilsvarende an
vendelse.

V. Fa'llesheslemtneher.
1G Den forsle ansættelse i tjenestemandsstilling i folkeskolen på .Færíierne er 

betinget af, at den pågældende har værel aspirant i mindsl 2 år. I uspirantiiden 
lomicti læreren son* timelærer eliter dc i § 6, slk. 1, 1. og 2. punklum fastsatte regler.

Har den pågældende forud værel timelærer med mindsl -/;t af fuldt timetal, kan 
denne tjeneste træde i stedet ío r aspiranttjeneste i den tilsvarende tid. Tjeneste 
som lus vikar kan efter skoledirektionens bestemmelse, der træffes under hensyntagen 
til de losc vikariaters længde og timetal, træde i stedet for aspirantljenesle.

Tjeneste i en af statens lærerstillinger eller lærervirksomhed ved en anerkendt 
privat skole kan efter regler fastsat af skoledirektionen for den tilsvarende tid 
træde i stedet for aspiranttjeneslc.

Skoledirektionen kan dernæst liilade, at og-á anden privat lærervirksomhed 
hell eller delvis træder Í stedet for aspirantljeneste.

17 Til alle lonninger, der fastsættes i nærværende lov, ydes folgende lillæg: 
a) cl almindeligt pensionsgivende loniillæg efler dc for statens tjeneslemænd til

c n l tv e r  l id  g æ l d e n d e  r e g le r ;  d e l l e  t i l læ g ,  d e r  u d b e la l e s  m å n e d l ig  o g  f o r u d
sammen med tonnen, cr i 'henheld ti) lov om slalens tjeneslemænd nr. 301 af
6. juni 19-ió, kap. 6. af fiilgende <stiirrelse:

*) Jfr. bek, af B, maj 192B, iler ikke medtages i ilenne samling.
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Crundlon og alderstillæg lontillæg:
fra 1500 kr. 2 999 kr.......................................... . ................................... 960 kr.

fra 3 000 kr.- 3 999 kr............................................................................  1080 kr.
fra 1.000 kr. 1999 k r............................................................................  1200 kr.
fra 5 000 k r ,~ 5 999 kr............................................................................  1320 kr.
ifra 6 000 kr.—6 999 kr............................................................................  14-10 kr,
fra 7000 kr.—7 999 kr............................................................................  1 560 kr.

1>) Reguleringstillæg efter de for slatens ijeneslemæitd til enhver lid gældende regler, 
for tiden lov om statens tjenestemand nr. 301 af 6. juni 1916, kap. 5.

18 Skoledirektionen fastsætter nærmere regler for tjenesteboligernes omfang og 
indretning.1)

Planer og tegninger til nye tjenesteboliger skal godkendes af skoledirektionen.
For tjenesteboliger foretages aifkortning i 'lonnen, hvis tjenesteboligen er som 

for en gift, med uf grundlónnen og det til denne knyttede uimindeiige pensions
givende tillæg; hvis tjenesteboligen er som for en ugift, med Via uf grundlónnen 
og det lil denne knytlede almindelige pensionsgivende lillæg.

Ved denne lovs ikrafttræden skal alle bestående tjenesteboliger godkendes af 
skoledireklionen, der, hvor boligen har en ikke uvæsentlig mindre lejeværdi end 
det i stk. 3 omhandlede lejefrudrag, kun fastsætte en for boligen paasende afkort
ning.

Boligafkortningen tilfalder vedkommende kommune.
Under særlige forhold kan skoledirektionen midlertidigt fritage for indretning 

af tjenestebolig, mod at der gives den pågældende lærer en årlig godtgorelse herfor,
19 Lonninger, pensioner og eflerindtægt udbetales månedsvis forud pá skole

direktionens .foranstaltning, idel denne fastsætter tjeneslealderen og beregner og 
anviser lonning, ]waision og éítenndlægl og foramlediger belobene udbetalt efler nær
mere af direklionen fastsatte regler.

20 Skoledirektionen "bemyndiges til ul træffe særordninger med hensyn til under
visning af mindre borneantal fru isolerel beliggende steder.

21 Dannes der indenfor dc ved folkeskolen på Færoerne ansatte lærere eu or
ganisation, som giver adgang lil alle i folkeskolen ansatte, herunder aspiranter, 
timelærere og v andrelærere, som ikke giver adgang ti! andre end nuværende og 
forhenværende ansatte, og som folger sndannc regler ved valg, al der sikres mindre- 
talUene (forbundelo forskellige hovedgrupper) en j>as>ende repræsentation under for
handlingerne med skoledirektionen, lillæggea der denne organisation forhandlings
ret med skoledirektionen eíter de i lærerlónningslovens § 17 givne regler.

22 Ved oVergiimig lil tjeneste i det ovrige kongerige kan tjeneste ved Færoernes 
folkeskole medtages i tjeneítealderen i henseende Lil lunniing og pension.

Pá Lils\arende máde kan tjenesle i folkeskolen eller folkekirken medregnes ved 
overgang lil ijenste ved Færoernes folkeskole.

De nærmere regler faslsætles af undervisningsministeren efter forhandling med 
skoledi reklioncn.

I l. Fordeling af udgifterne til jolkvskuleii pa Færbcnic mellem statskassen og 
hjemmestyret.

23 Udgiften til lonning af de pá skoleplanerne normerede lærerembeder, af time
lærere efler § G, slk. 3. af faglærere efler § 12 og af vikarer samt Li! en i 'henhold 
ti! § 20 indrettet særordning, afholdes af hjemmestyret, således ul <s! aiskassen re
funderer halvdelen, líe.fusionsbelobet udbetales kvartalsvis bagud efter foretugeu 
afregning efler regler, der nærmere fastsættes af undervisningsministeren efter for
handling med skoledirektionen-').

Ved kvartalets begyndelse stilles der uf statskassen el forskudíbdloli til rådighed.

')  .lir. skr, fru »koliidir. af 21. febr, 19S3 (indre vedligeholdelse).
a) Jfr. skr. fru U. M. 19. jan. 1<J53 (flyttcuadlgurelsc).
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Laglingel træf.fer bestemmelse om. i hvilket omfang de hjemmestyret påhvilende 
udgifter skal refunderes af de enkelte kommuner.

24 Pensioner afholdes af hjemmestyret, der hertil kan anvende udbytlei af den 
ved lov nr. 82 af 29. marts 1893 oprettede pensionsfond, således som denne er for- 
oget ved de i lov nr. 121 af 31. marts 1928 §■§ 1 og 3 omhandlede tilskud i del 
omfang, hvori dette udbytte ikke medgår lil dækning af de pensionsfonden allerede 
påhvilende pensioner; del manglende afholdes af årlige bevillinger på hjemmestyrets 
bevillingslov.

Af den ramlede udgifl refunderes halvdelen af grundpensionen, 'herunder hornc- 
tillæg, og hele reguleningslillægget af statskassen. Refusionen finder sled efter ile 
i § 23. slk. 1. gi\ne regler.

For de lærere. der er pensionerede i henhold til lov nr. 121 af 31. marls 1928, 
og som oppebærer pensionslillæg i henhold til §§ 14. og 15 i nærværende lov, af
holdes udgiflen efter de i slk. 1 faslsalle regler, idet pensionstillægget lægges ti! 
grundpensionen.
De } § 50 i iSov om Statstjenestemænd af 6. jnni 1916, jír. jiænværcnde lovs i  13. 
■hjemlede pensionsbidrag tilfalder statskassen og hjemmcslyret med halvdelen lil 
hver.

25 Udgiflen lil eílerindlægt af lønning o,g pension afholdes afler de henholdsvis 
i g1*} 23 og 21 givne regler.

2ti Alle udsitler til folkeskolen, lil hvilke slalskassen ikke efler §§ 23 og 21 
yder tilskud, afholdes fuldt ud af hjemmestyret.

DeL bestemmes på finansloven, om og i hvilkel omfang der af slalskassen kan ydes 
tilskud til opforelse af ny« eller udsvrdelse af æídre skolebygninger.1)

Til eksamensskoler og anerkendte kursus ydes særlige tilskud af slalskassen ef
ler tilsvarende regler som i det ovrige kongerige.

27 Denne lov Irurder i krafi deu 1. april 1919.
Samlidig ophæves:

1) Lov nr. 121 a'F 31. marls 1928 om pension og dfterindlægi tor lærere og lærer
inder i folkeskolen på Færoerne med imdlngelse af lovens § I.

2) Lov nr. 118 uf 15. marts 1939 om ændringer i lov nr. 268 af 12. juni 1922 
om lonning,1'bestemmelser m. ni. for lærere og lærerinder i folkeskolen på Fær
oerne, jfr. lovbekendlgorelse nr. 251 af 13. juli 1939.

12. apr. — REGLER (.NR. 230) FOR DE FÆRØSKE SYGEKASSER OC DEN 
FÆRØSKE SYGEFOHEMNG ANGÅENDE INVALIDEFORSIKRINGEN. JFR. 
LOV i\R . 147 AF 31. MARTS 19<!9 FOR FÆRØER'SE 0 \ I  INYALIDEFÓRSIK- 
RINC.

Afsnit I. Dc mcdlvrnmcr. der omfattes af invalideforsikringen.
1 1 hendiold til inva'lideforsikríiigstovens § 1, er enhver person, der er ol»e- 

midlel nydende medlem af en i henhold lil den på Færoerne gældende sygekasse
lovgivning anerkendl sygekasse, og som:

1. har dansk indfiidsret,
2. er bosal på Færoerne eller forhyret med skib, hjemmehorende pá Færoerne og
3. er i alderen bl— 65 ár,

forsikret mod invaliiditel efter de t loven angivne regler.
Såfremt en i henhold til lovens § 1. invalideforsikret person ophorer med at 

være ubem-ídlet i sy^ckusselovgivningens forstand, har opbrugt deu ham fra syge
kassen tilkommende hjtdp eller midlertidigt forlader sygekassens område, men for
bliver i en anerkendl sygekasse som bidragydende medlem eller overgår til den
i henhold til sygekasselo\ givningen íor Færoerne godkendte stalskontrollerede syge- 
forening. forbliver han slående i invalideforsikringen og fár, mod vedblivende al

' )  J ír . U. M. cirk. af 30. jun i 1933 og cirk, a t 1. juni 1951.
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letale imalidq:irajniie, efter reelerne i lovens § 7 samme adgang lil forsikringens 
ydelser som hidli), jfr. invalideforsikringslovens §2, stk. 1.

Personer, der ved lovens ikrafttræden var eller på anden end den i lovens § 2, 
slk, 1, omhandlede måde senere bliver medlemmer af en anerkendt sygekasse eller 
af sygeforeningen, indlræder fra delle tidspunkt i invalideforsikringen.

Afsnil II. Opkrævning aj intxdidepræmic.
2 I henhold til lovens §§ 7 og 8, jfr. lovens § 1, opkræves præmie hos de invalide- 

forsikrede medlemmer, jfr. afsnil I, med undlagelse af dem, der:
a. ikke cr fyldt 18 ár.
b. er fyldt 60 ár,
c. oppebærer invaliderenle.
For alle invaHdeforsrkrede medlemmer cr præmiebetalingen tvungen; undla

delse af al belale præmie behandles efler sygekassens (sygeforenin^n -) v ed- 
læptsmæssige reslanoeregler o« medíorer mdsletleUe aí sygekassen (syge foren in gen), 
såfremt restancefristen o\er?kride^. Et medlem, der ifíilge loven er pligtig al be
tale invalidepræmie, kan altså ikke ved alene at ‘betale medlemsbidraget til syge
kassen (sygeforeningen) sikre sip forlsat nyderel i denne, men bestyrelsen cr pligtig 
at s'lelle vedkommende efler de almindelige reslancer^gler, såfremt han ikke op  
fylder pliglen til al betale invalidepræmie. Invalidepræmien betales forud og sam- 
lidig med medlemsbidraget,

3 Med hensyn til tidspunktet for betalingspligtens indlræden og ophfir i de oven
for under § 2 omlalte lilfæíde gælder folgende regler:

a. For Medlemmer, der fylder 18 ár, indlræder pligten til at betale invalidepræ- 
mic fra begyndelsen af belatinpslerminem, der folger efler den belalingslermin, i 
hvilken vedkommende fylder 18 ár.

Hvis invalidepræmie opkræves kvartårlig, er f. ek*. el medlem, der fylder 18 
år den 15, maj. pligtig at betale invalideforsikringen fra 1, juli. medens han, hvis 
præmien opkræves månedlig, cr pligtig at betale fra 1, juni.

b. For medlemmer, der fylder 60 ár, ophorer pliglen til al betale præmie fra 
begyndelsen af den belalingslermin, hvori de fylder 60 ár.

e. For medlemmer, der oppebærer invaliderenle, ophorer erlæggeisen af præmie 
fra begyndelsen af beSalingslerminen, der folger efler den belalingslermin, hvori 
renten er tilstået. 1 lilfadde, hvor invaliderenle tilstås fra en dato, der ligger forud 
for den belalingsilermín, hvori kenddlsen er afsagt, har medlemmel krav pú tilbage- 
beinling af præmier, som irållc være erlagt fra begyndelsen af den forsle beta- 
lingslermin efter den dag. fra hvilken renlon begynder al lobc. Sáfreml relten lil 
al oppebære invaliderenle ophiirer, indtræder pligten til atter al svare tnvalide- 
prasmie fra begyndelsen iif beta!lin,gslcrminent der folger efter den belalingstermm, 
hvori relten til at nyde rente ophorer.

d. Ved indíiidsrels indlræden er pågældende pligtig al belale invalidepræmie fra 
belalingslermincn, der folger efler den belalingslermin. hvori indfodsrellen opnås, 
og ved indfodsrels ophiir er pågældende frilagel for al betale præmie fra begyn
delsen af belalingslerminen, dor folger efler den belalingslermin, i hvilken ind- 
fodsretlen fortabes.

4 /nvalidepræmien udgcir 8 kr. dO ore pr. år (2 kr. 10 ore kvartårlig, 70 ore 
månedlig).

5 Ved fra/lytning lilbagebetales helall forfalden præmie ikke, men der má i 
flyllehogen give« nojagtig oplysning om, for hvilkel tidsrum invalidepræmien er 
helall. Den tilfiyltede kas^e opkræver da fíirst invalidepræmien for det folgende 
lidsrum.

6 For den opkrævede præmie skal der af sygekassen (sygeforeningen) gives 
kviltering. Denne gives i almindelighed efler samme regler som de, hvorefter der 
kvitieres for medlemsbidragel ti! sygekassen (sygeforeningen). Såfreml der benyt- 
les Icvitlerinpsboger, hvori somlidig gives kviltering for kontingent lil sygekassen 
(sygeforeningen), evcnluell og«å (il begravelseskasse, hjælpekasse eller lign., må
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bogcrne indeholde nojaglig angivelse af, hvor megel medlemmet er pligtig at yde 
månedligt, kvartårligt eller halvårligt til luer  af dis^e .forsikringer. Hvor mærke- 
svslemet benyttes, kan 'karsens (foreningens) almindelige mærker også benyt
tes til kvittering for invalidepræniien, men bogerne niå og«å i sådant tilfælde 
indeholde nojaglig angivelse af, hvor meget medlemmet er pligtig at yde (måned
ligt, kvarlåilligt eller halvårlígl) jlill hver af de forsikringer, for hvilke mærkerne 
tjener til kvíllering.

Nar kvittering gives på lo^e kvilleringsblade, må det af hver enkelt kvittering 
nojaglig fremgå, hvor megel der henlmrer lil invalideforsikringen, og h \o r  meget 
lil sygeforsikringen o. s. v.

tfsn ít III, De indgåede prfpmmhctobs opbevaring og anvendelse samt regi^habií
vrd  rarende invalideforsikringen.
I .Efterhånden so.m invalidepræmierne indgår til sygekasserne og sygeforen in,sen, 

Índ=ælles de pft eji rærlig sparekassebog, 'lydende pa .sygekassens (sygeforeningens) 
navn, efler samme regler, som gadder for anbringelsen af sygekassens (sygeforenin- 
gensl midler.

Eventuelt indvunden renle tilfalder kassen (foreningen),
8 De indkomne præmiebeliib kan ikke am  endea som lán til sygekassen (sygefor- 

eninpen) eller i andel uvedkommende ojemed,
9 Af de indpåede invalidepræmier tilfalder der i henhold til -lovens § 8, stk. 3, 

Sygekassen (sypeforeningen) 5 pcl. til dækning af de særlige administrationsudgif
ter vedrorende invalideforsikringen.

10 Nnr det færii£ke ulykkesforsikrinpsråd i henhold lil lovens § 21 har besluttet, 
at en perlon skal underkastes kur og pleje, oplæres eller forsynes med bnndajrc 
rn. m., påhviler det vedkommende sygekasse eller sygeforening forskudsvis at af
holde udgiflerne ved de pågældende foranstallninger. Såfremt foranstaltningerne er 
forbundet ired udgiíler, som det ifoige sygekassens eller sygeforen i njien s ved
tægt ikke påhviler deti endeligl at afholde, vil denne del af udgifterne blive godt
gjort kassen (foreningen) af den færoske invalideforsikrings midler.

Kassens vedtægtsmæssige forpligtelser berores ikke af, at der af ulykkesforsik- 
ringsrådel bevilges hjælp i henhold ti! fornævnte lovbestemmelse.

I I  Efter íivert kvartals slutning udarbejder sygekasserne (svgeíoreningen) en 
opgorelse over indtægler og udgiíler vedrorende invalideforsikringen i det forlobne 
kvartal, affatlet pa særlige afregningsskemaer. Sertasf inden den 15. i den efler kvar- 
lalels slutning folgende måned indsende® opgorelserne sammen med de ved del 
pågaldende kvarlals slulning tilsledeværende beholdninger af invalidepræmier til 
Færoernes oppeborselskontor.

Delle gælder ikke blot de hos kasserne (foreningen) beroende kontanle mid
ler, som tilhorer invalideforsikringen, men også sådanne belob, som Í henhold til 
§ 7 er indsat pá sparekassebog.

Har .sygekasserne (sygeforeninpen) i kvartalet afholdt udgifter til helbredel- 
sesforanstallninger m. v., jfr. § 10, må der sorn bilag til afregningsskemaerne 
medsendes en specifireret redegfirelse og de originale kvilterede regninger.

Skemaer til brug ved sygekassernes (s y g e fo ren i n gen s) ciipgorcise. liljen- 
des fra direktoratet for sygekasrevatsenet. Direktíiren for sygekassen æ- 
senet er lerelliget ti! på el hvilket som helst tidspunkt al begære sig tilsendt 
oplysning om slorrelsen af det i invalidepræmier indbetalte belíib. ,

Den i slk, 1 nævnle tids/ri,tt må noje overholdes.
12 På afregningsskemaerne. jfr. § 1 1 ,  må kassen kun opfore sådanne udgifter, 

om hvilke den fra ulykkesforsikringsrndel har modtaget udlrykkelig rneddelel-e om. 
al de kan godtgores af invalideforsikringens midler,

13 Sygekasserne« og sy »eforen in gen s forrelningsfijrelse og regnskab vedrorende 
invalideforsikringen er undergivel tilsyn af direktíiren for sygekassen æ»enel pá 
samme made som ka sernes (foreningens) ovrige virksomhed.

Da regnskn'bet n edrorende invalideforsikringen er en del af kassens (forenin
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gens) regnskab, vi! de af kassen (foreningen) valgle revisorer ligeledes liave at 
revidere regnskabel angående invalideforsikringen.

A fsnil IV , Indfodsret som betingelse jo r  invalideforsikringen.
14 Ifolge lovens § 1 er del en betingelse for al indlræde i invalideforsikringen, 

al pågældende h a r  dansk indjodtsret, dog al regeringen i henhold lil bestemmelsen
i § 1, stk, ;}, efler forud indhentel erklæring fra tandsslyrel kan gore imdlagelse med 
hensyn lil slnlsfcorgerc i andre slaler eller dele af disse, såfremt der med de på
gældende stater er opnået gensidig overenskomst.

15 Bevis íor, om en person har dansk indfodsret. udstedes af indenrigsmini* 
sleren.

18 Bevis for, at el sygekassemedlem ikke har indfíidsrel og altså er frilaget 
for al ’beialc invaldepræmie. má det påhvile medlemmet selv al fore. Kun han ikke 
fore et sådani efter bestyrelsens .“kon pyldigl —  bevis, må der, såfremt hun 
iovrigt -efter loven er -pligtig al indtræde i invalideforsikringen, afkræve^ ham 
præmie. Bestyrelsen bor dog i tilfælde, hvor det anser sporgsmålel om el medlems 
indfodsret for tvivlsom), gore vedkommende opmærksom på, al dansk indfodsret 
er betingelse for at indlraide i forsikringen, og at medlemmel, hvis han mener 
ikke al have indfíidsrel. må godlgore dette. f. eks. ved íodselsaltesl, pas udstedt af 
udenlandsk myndighed, udenlandsk hjem steds bevis, militærpopirer og lignende do
kumenter.

På grundlag af de således fremskaffede dokumenter afgiir bestyrelsen derpå, om 
isygekassemedlemmel ska! indtræde i forsikringen eller ikke. Såfreml bestyrelsen 
efler de foreliggende oplysninger vedblivende må anse del for tvivlsomt, hvorvidt 
vedkommende har  dansk indfodsret, I or den forelægge sogen for direktoratet for 
sygeknssevaisenel. der kan pålægge medlemmet al fremskaffe en erklæring fra in
denrigsministeriet. Indankning for direkloralet kan endvidere foretage* af del på
gældende medlem, såfreml det er utilfreds med den af beslyrel-en trufne afgii- 
relse.

Indlil sporgsmålet om, hvorvidt pågældende har dansk indfodsret, er endelig af
gjort, afkrnves iler del pågældende medlem involideprømie efter de almindelige 
regler herom; præmien lilbagebelales, hvis det senere vUer sig, at pågældende ikke 
har dansk indfodsret.

Afsnit V. Hr gæring om invaliderenle og hjælpeloshcdsttílæg og <i nsognrng om
hjælp til kur og  pleje, bandtígeriJt-g, oplæring m. v.
17 Det påhviler kasserne al være i besiddelse af pushende oplag af de skemaer 

m. v,, som benylles ved indgivelsen af de ovenfor nævnte begæringer og ansiig- 
ninger. Skemaerne fås ved henvendelse til sorenskriveren og direkloralet for syge- 
kassevæeenet. Ved begæringens (unsogningens) indgivelse skal bestyrelsen afgive 
erklæring på skemuerne om pågældendcs forhold lil syge- og invalideforsikringen.

Om de enkelte arler begæringer og aníiigninger bemærkes folgende:
A . Begæring om invnliderente.
18 Begæring om invaliderenle kun kun fremsælles, så længe pågældende slår 

som invalideforsikret medlem af sygekassen (sygeforeningen); fra det iijeblik, ved
kommende udtræder eller udslettes af sygekassen, er lian derfor afskåret fra at 
rejse krav om renle, selvom invaliditeten iovrigt må anses for at være indlrådl. 
medens han endnu stod som medlem af forsikringen. Som folge heraf kan begæ
ring om invaliderente ikke fremsætte*, når vedkommende er fyldl 65 år.

Begæringen kan fremeæltes, selvom pågældende er frilaget for at betale invalide- 
ftræmie, fordi han cr under 18 år.

13 Begæringen indgives pá blanketter, hvortil der er fastsal formularer aí social
ministeren, og som udleveres til ansogerne af kommunerne, sygekasserne, sygefor- 
eningen og direktoratet for sygekassevæsenet.

Ved begæring om invaliderenle udleveres:
1) 2 begæringsskemaer, indeholdende rubrikker til:

a. Ansogerens erklæring.
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b. Kommunalbestyrelsens erklæring.
2) 2 lillægsskemaer, indeholdende rubrikker til:

a. Ansogerens erklæring.
b. Sygekassens (sygeforeningens) erklæring.

3) 1 skema til lægeerklæring,
1) Konvolut til indsendelse af lægeerklæringen.
Nærmere oplysning om begæringens indgivelse findea på begæringsskemaeU 1. 

side og p.i lægeerklæring-skemaets 1. og 4. side.
20 Súvel de to begæringsskemaer com lillægsskemaerne =kal forsynes med en af 

de pågældende på tro og love underskreven erklæring om, at begæringens indhold 
er overensstemmende med sandheden. Er vedkommende ude af stand til at udstede 
en skriftlig erklæring, skal ^rigtigheden af de i skemaerne indeholdte oplysninger 
være attesteret af lo med vedkommendes forhold noje kendte personer, hvis tro
værdighed om fornodent bevidnes af ovrigheden. Er vedkommende ansoger umyn
dig (d. v, s. ikke fyldt 21 år eller umyndiggjort), må skemaerne medunderskrives 
enten af den fodte værge (for æ*r!eborn ?om regel faderen; nar faderen er diid, 
eller når barnet er fodt udenfor ægtskab, som regel moderen) eller af den beskik
kede vær°:e.

Begærinpcn íkal de-uden være ledsaget af fornodne legitimationspapirer og be
visligheder: Dabs- eller fbdselsaltesl (evt. navnebevis) og for gifte, fraseparerede 
og fraskilte personer samt enkemænd= og enkers vedkommende tillige ægtefællens 
dåbs- eller fodselsatlest (evt. navnebevis) og deres vielsesattest, evt. skilsmissebe- 
vis; for de personers vedkommende, der har fået tillagt indfodsret ved lov, ind- 
fodsretsbeviset.

21 Samtidig med skemaerne til begæring om invaliderente udleveres som oven
for nævnt et skema til lægeerklæring med tilhorende konvolut, og der gives on- 
sogeren besked om, al han må aflevere skema og konvolut til lægen.

Lægeerklæringen betales af an=ðgeren efter en af socialministeriet fastsat takst.
Såfremt begæringen om rente imodekommes, eller der iværksættes helbredelses- 

foranstallninger, jfr. lovens § 21, vil ansøgeren ved henvendelse til rigsombuds
manden få den således erlagte betaling godtgjort af den færoske invalideforsikrings 
midler.

Lægeerklæringen indsendes af lægen til sorenskriveren.
22 Begærings- og tillægsskemaerne afgives i udfyldt stand lil kommunalbesty

relsen, som efler at den har påfort sin erklæring —  videresender eet eksemplar 
af hvert lil sorenskriveren.

Det påhviler kommunalLeslyrel^en i de i lovens § 4, stk. 1, nr. 2— =1, nævnte 
tilfælde at standse begæringen.

23Såírcml sorenskriveren skonner, at betingelserne for invaliderenlens ydelse 
iovrigt er til siede, afgives sagen til det færoske ulykkosforsikringsråd til afgorelse 
af sporgmålel om, hvorvidt der foreligger invaliditet i lovens forstand.

Redet er berettiget lil af \edkommende sygekasse- eller sygeforeningsbesLyrelse 
al 'begære og få meddelt enhver oplysning, der er af betydning for sagen.

Sygekassen {sygeforeningen) må derhos, såfremt der, inden rådets kendelse er 
faldet, sker ændringer i ansogerens medlemsforhold eller personlige forhold, eller 
såfremt ansogeren uden rådets foranledning indlægges på sygehus, kuranstalt eller 
lign., omgående tilstille radel meddelelse derom.

24 Såfremt rådet fastsæt ler, al der foreligger invaliditet, uden al denne skyldes 
de i tovens § 1, slk. 1, nr, 5, nævnle forhold (invaliditeten fremkaldt med forsæt 
eller pådraget \ed  længere tids misbrug af alkohol eller narkotiske midler, og 
evenluelt li'llige, al betingelserne ío r  Íhjætøeloílhedslillæg, jfr. lovens § 5, stk. 2 b, 
foreligger, tilsendes der ci[jlhold«kommunen og rigsombud mejiden meddelelse herom.

Kommunalbestyrelsen indstiller derefter lil rigsombudsmanden, med (hvilket belob 
renlen skal udbetales og afgiver samtidig j henhold lil íovens § 15, stk, 2, en be
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grundet indstilling om, hvorvidt der bor ydes personligt tillæg i henhold til lovens 
§5, slik. 4, og i bekræftende fald med hvilket belob. Renten tilstås fra det tidspunkt 
at regne, (på ftiviífcet invalidilelen ifolge rådets afgorelse må anses at være indtrådt, 
dog tidligsl fra del tidspunkt, på hvilket begæring om invaliderenle er indgivet.

Rigsombudsmanden fastsæller efter samråd med landsstyret rentens Morrel 
se i overensstemmelse med reglerne i lovens §§ 5 og 6. Renten udbetales efter attesta
tion n'í (pågældendes opholdskommune forud for 2 måneder od gangen a í  Færo
ernes appebíirselskontor.
B. Begæring om hjælpcloshcdsiillæg.

25 Invaliderentemodtagere, der ikke oppebærer Jijælpelbshedslillæg, jfr. lovens 
§ 5, stk. 2 b, er berettigede til at indgive .begæring om sådant tillæg.

Ved begæring om ihjæljpdoshcdstUlæg til invaliderenle udleveres de samme blan
ketter som ved begæring o-n) invaliderenle, Jigesom fremgangsmåden ved indgivelse 
af begæringen er den samme, jfr. ■§ 19.
C. Ansogning om hjælp a f  invalideforsikringens midter til helb red cises foranstalt ni ri ■ 

ger m, ti.
28 Der kan sogesihjælp lil:

1} Behandling på sygehus, 'kuranslall m. v.
2) Bandagering, kunstige lemmer, sygevogne og andre hjælpemidler.
3) Oplæring og uddannelse.
4) Arbejdsmaskiner og værktój saml
5) Iværksættelse af selvstændig erfivervsvirksomhed m. m.

Om de nærmere betingelser for hjælpens ydelse (henvises lil lovens § 21. Hjælpen 
ydes kun med den del a f  udgifterne, som kassen ikke i lienhoM lil sin vedtægt er 
pligtig at betale.

27 Ansogning om den i foregående paragraf omhandlede hjælp kaji indgives af:
1) Born under 15 år uden hensyn lil, om de har  dansk indfodsret eller oim deres for 

ældre er medlemmer jaf sygekasse.
2) Personer i alderen 15— 18 år, der på .grund af hdlbredolsesbetingelserne ikke har

kunnel optages i forsikringen (Iheller ikke lier kræves donsk indfodsret).
3) Invalideforsikrede medlemmer af sygekasse eller sygeforening og 
I) Invaliderenlemodtagere.

28 Ved ansogning om hjælp ti! ihelbíedalsesforanslaltninger m. v. udleveres fol- 
gende blanketter:
1) 2 eksemplarer af del gw/c ansogningsskema,
2) Skema til lægeerklæring; delte er det samme som ved begæring om invalide- 

rente og Jijælpeloshedstillæg, og
3) Konvolut til indsendelse af lægeerklæringen,

29 Skyldes den sygdom, í o t  hvilken pågældende underkastes helbredehesforanstall- 
ninger, et ulykkestilfælde, mod hvilket pågældende tillige er forsikret iíblge ulykkes- 
forsikringsanordnin^en, indtræder sygekassen eller Sygeforeningen i tilskadekoonnes 
krav mod vedkommende iforsikringsselskab (arbejdsgiver).

Afsnit IV . Bestyrelsens pligter overfor medlemmer, der oppebærer invaliderenle.
30 Såfremt en (person, der iovrigt otpfyJder betingelserne for at opnå invaliderenle, 

er bidrn|?ydende medlem af sygekassen eller sygeforeningen, e r  retten lil al oppe
bære renten betinget aí, at han stiger optagelse som nydende medlem og forbliver 
slående som sådan, so længe han opfylder betingelserne derfor.

Retten lil rente er derhos betinget af, at medlemsforholdet Jtii sygekassen (syge
foreningen) opretholdes.

Såfremt en rentemodtager, der opfylder betingelserne for at være nydende medlem, 
ophorer dernned, eller såfremt en rentemod la ger, der står som nydende eller bidrag
ydende medlem, udtræder af kassen [foreningen) eller kommer i u vedtægtsmæssig 
restance med medlemsbidraget, må bestyrelsen derfor omgående tilsende rigsombuds
manden underretning derom.
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31 Hvis kassen ío r  el medlem, der cfl>pebærer invaliderente, afgiver kaution for 
indlæggelse på en a f  de i henhold ti! loven om faltigvæsenel på Færoerne, ■§ 72, eller 
lov om offentlig forsorg anerkendte anstalter, og oipholdet varer udover indlæggelses- 
nsåneden og den folgende måned, Skal bestyrelsen overfor rigsombudsmanden frem 
sætte anmodning om, at vedkommendes rente i overensstemmelse med reglerne i lovens 
§ 19 må blive anvéndt til dækning af kassens udgifter ved opholdet. Når rigsombuds
manden derefler, tíííer samråd med landsstyrel har truffet beklemmelse om renlen? 
anvendelse, gor (han kassen bekendt med den trufne afgorelse i sasen.

Del beliib, som ifolge rig=ombudsmandens afgorelse bor komme kassen lil gode 
af renten, 'kan bestyrelsen ikke ipå egen hánd give afkald ]>S,

12. apr. —  REGLER (NR. 231) ANG. BESTYRELSEN AF DEN FÆRØSKE IN
VALIDEFORSIKRINGS MIDLER.

I henhold tal § 9, slk. 3, i lov for Færoerne nr. 117 af 31. marls 1919 om invalide
forsikring fastsætter socialministeren herved efter indhentet erklæring fra det íær- 
oske landsstyre og efler indstilling fra direktoren for sygekassevæsenel folgende:

1 Den færótke invalideforsikrings midler bestyres af direktoren for srygekasse* 
væsenet som en særlig afdeling af invalideforsikringsfonden.

2 Folgende udbetaling sker ved Færoernes oppeborselskonlor efter anvisning af 
rigsombudsmanden:
a) Udbetaling iaf invaliderente med tillæg;
b) Udbetaling af godtgiirelser til forsikrede, der har indgivet begæring om inva- 

líderente, for udgifter til begæringens lægeerklæring, jifr, lovens § 11, stk. 3;
c) I dbetaling af godtgorelse til det færoske odykkesforsikringsråd for udgifler til 

konlrol a f  invaliderentemodtagcres berettigelse til 'fortsat at oppebære invalide- 
rente, jfr. lovens § 18, slk. 2, og

d) Udbelaling af godtgorelse til kommunerne ío r  de i henhold til lovens § 28 udbe
talte belob til sygebehandling af invaliderentemodtagere.

3 Såfreml en sygekasse (sygeforeningen) i kvartalets lob h a r  afholdt udgifter til 
helbredelsesforansta'ltninger m. v. i henhold til lovens § 22, og den del af udgifterne, 
som det i henhold til kassens (foreningens) vedlægl ikke påhviler den endeligt at af
holde, overstiger de i kvartalets 16b indgåede [præmiebeløb med fradrag af de 5 pct., 
som i henhold til lovens § 8, Stk. 3, Silfalder kassen (foreningen), jpåhviiler del rigs
ombudsmanden gennem Færoernes o(p(peb6rselskontor at godtgore sygekassen (syge
foreningen) dens resltilgodehnvende.

Opgorelse over de således udbelaflte belob medtages på den i disse reglers ás 5 nævnle 
opgorelse Æil direkloren for sygekasse væsenet.

4 Færoernes oppeborselskonlor foretager al Se udbetalinger og modtager alle ind
betalinger vedriirende invalideforsikringen og forer en særlig konto herfor, hvilken 
konto i kontorels månedsregnskab lil finanshovedboghoJderiet opfores under den 
lobende regning med socialministeriet.

Socialministeriet forer de belob, der vedrorer den færoske invalideforsikring, på 
en særlig beholdnings-konto, der henstLr, indtil den endelige afregning i det folgende 
Finansår kan finde sted med invalideforsikringsfonden. Denne får hver måned med
delelse f ra  socialministeriets bogjholderi ftm bevægelser på kontoen.

5 Inden ndlobet af den forste nnáned i hvert kvartal indsender oj:(peb6rse!skon- 
loret lil rigsombudsmanden en opgorelse over de i del foregående kvarlal udbetalte 
beílob til invalíderenter m. v. samt over de f ra  sygekasserne (sygeforeningen) i kvar
talet imodlagne ipræmiebelob. Denne opgorelse videresender rigsombudsmanden Inden 
udJobet af kvartalets 2* måned til direktoren for sygekassevæsenel.

Qpgorelsen må være bilagt dokumentation for  de m'fiholdle udgifter samt de fra 
sygekasserne (sygeforeningen) modtagne afregninger og originale regninger, jfr. 
§ 11, i de a[ socialministeriet udstedle regler af 12. april 1949 for de færoske syge
kasser og den færoske sygeforening angående invalideforsikringen.
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0 Ved udlobet nf hverl finansår og inden udlobel af den anden maned i det nye 
finansår indsender rigsombudsmanden lil direkloren endeligl regnskab over inva
lideforsikringens indlægter og udgifter i finansårets 16b, hvorefter mulige berig
tigelser finder sted ved direklorens ‘foranstaltning. Eventuelle berigtigelser i oppe- 
borsels'konlorets regnskab posteres på særlig konto som vedrorende det afvigie fi
nansår.

Del nævnte regnskab ledsages af en fortegnelse o \er  samtlige ipersoner, der har 
oppebåret invaiiderente indenfor det pågældende finansår, med angivelse nf, for 
hvilket tidsrum der er udbetalt hver enkelt rente, saml med thvilke belob renten er 
udbetalt vedkommende, herunder hvorvidt der er udbetalt pågældende hjælpelos- 
hcdslillæg, bornctiílæg eller personligt lillnsg lil renten, og i bekræftende fald med 
hvilke belob og for hvilket tidsrum nævnte rente cr udbelult,

7 Når direkloren har gennemgået det fra rigsombudsmanden modtagne regnskab, 
fremsender ban lil socialministeren og det færoske landsstyre endelig opgorelse over 
stalens og det færoske hjetnmstyres udgifter vedrorende den færoske invalidefor
sikring.

8 Regnskabet over invalideforsikringen *på Færoerne reviderea af de i folkeforsik- 
ringslovens § I I  omhandlede revisorer i overensstemmelse 'med den i nævnte lov
bestemmelse omhandlede instruks.

Socialministeren drager omsorg for. al en genpart af del reviderede regnskab til
stilles det færoske landsstyre.

12. apr. LOV <NR. 2 IB) 0.\1 PENGESEDLER M. V. PÅ FÆRØEIINE.
1 Færoerne bar egne pengesedler, der er del lovlige betalingsmiddel y>å 6erne. 

Møntenheden er 1 króna. Værdiforholdel til danske pengesedler er 1 króna —1 
krone.

2 Det færoske pengevæsen íhenhorer under statsministeriet. Den stedlige bestyrelse 
varetages af rigsombudsmanden sammen med en repræsentant for 'land-styret, valgl 
nf delte. De færoske pengesedler skal for at være gyldige være forsynede med under
skrift i faesimile nf rigsombudsmanden og landsstyrets repræsentant.

3 De 'færoske pengesedler fremstilles af Danmarks nationalbank med summe på-
l)dende og i samme formal som de danske sedler. Sedlernes udseende bestemmes 
efler forhandling mellem del færoske lagting og statsministeriet.

4 De færoske pengesedler isknl være fuldl dækkede af danske kroner, som henstar 
på en særlig konto i Danannrks nationalbank.

5 Færoske 'pengesedler modtages til ombytning med danske sedler ved Danmark“ 
nationalbank og denne?, ‘filialer og danske pengesedler tií ombytning med færoske 
sedler af rigsombudsmanden efter nærmere af statsministeren fastsatte regler. Denne 
ombytning sker uden provision. 1)

G Færoerne modluger en forholdsvis andel oif nationalbankens overskud. Fær
oernes andet beregnes som en lil forholdet aneMem del færoske seddelomlob og del 
samlede seddelomlob i hele rigel ved slutningen af nationalbankens regnskabsår 
svarende iprocentdel af det bdiib, som tiUalder staten i henhold lil lov orn Danmarks 
nntionulbank, § 19, slk. 2 og I,

7 De pengesedler, der nu benyttes, skal indtil videre Ihuve gyldighed. Den endelige 
frisl for aflosning af sedlerne fastsættes ved aftale mellem landsslyrel og 
statsministeriet.

Indtil sådan oflosning finder sled, gælder med hensyn til dc nuværende 'penge
sedler de i ■§§ 1, I og 5 givne bestemmelser.

8 Pengesedlerne kan efter statsministerens nærmere bestemmelse efter forhandling 
med landsslyrel indkaldes og nye sedler udstedes, jfr. §§ 2 og A. De indkaldte sedler 
ophorer da al være lovligl betalingsmiddel ifru det lid-lpunkt, som fastsættes ved

') Jír. Iiek. nr, 214 uf 24. maj 1950,
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bekendlgorelsen. Når et úr er foríobet [ra delle tidspunkt, mister de indkaldte sedler 
deres gyldighed. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan dog den i § 2 omtalte 
stedlige bestyrelse indlose sådanne .sedler.

9 Som skiliemonl på Færoerne anvendes den i Danmark anvendte skiillemonl.

13. a|j>r. U. M. SKR. OM TIMEBETALINGEN 1 AFTENSKOLER.
Med skrivtílse af I. f. m, liar direktionen ihertil indsendt et af Færoernes lagling 

stillet iforslug om, at timebetalingen i aítm«-ko!erne på Færoerne má blive fastsat 
til 6,30 kr. íor skoleåret 19 líí, 19, således at 16-^ pct. heraf afholdes af slalífcassen, 
231/;! pct. af reparlitionsfonden op 30 pct. af vedkommende kommune, og således 
at timelonncn forhojes eller nedsættes med 8,8 iire, hver gang læreriliinnen efter pris- 
lallet forhojes eller nedsætles med en portion reguleringstillæg.

I denne anledning skal man herved meddele, ut ministeriel godkender, at timebeta
lingen i aftenskolen fra begyndelsen af skoleåret 1918/19 at regne faslsaMtes på ‘amme 
måde som i del ovrige kongerige, d. v. s. for liden indlil 1. oklober 19)8 mindst 
6,20 Jer., for tiden fra 1. oktober 1918 til 31. marts 1919 mindsl 6,50 kr. og for 
liden fra 1. april 1919 mindsl 6,60 kr. pr. lime, dog således a t den d d  af udgiflen, 
der i det .(ivrige kongerige afholdes af skolafonden, [på Færoerne udredes af reparli- 
lionsfonden, og således al. man iíivrigl som en midlertidig ordning anvender dc i 
bekendtgcireUe af 7. oktober 1935 fastsalle regler.

27. apr. KUNNC. (NR. 38) UM INNPLYTAN AV VØRUM.
1 Samsvarandi kun.ngerð nr. 21, 15. sqpiember 1918 um innflylan af fit'kí er 

tað ikki loyviligt uttan Inndsstyrisins samtykt at innfiyta firk, ið er veiddur við skipi 
ikki heimhoyrundi í Fortyyum,

2 Eftir galdandi lóg er tað ikki loyviligt fnú fremmandum fiirum aL keypa lil ul- 
flytan hvalatvðsl ella aniinu úrdrátt úr h\ ali.

3 Brot móti hesum reglum verða at revsa við sektum.

27. apr. —  LOV ('NR. 293) OM REMYNDICELSE FOR FÆRØERNES LANDS
STYRE TIL EKSPROPRIATION AF GRUNDE TIL ANLÆG AF SYGEHUSE I 
TVERAA OG THORSHAVN.

1 Landsstyret bemyndiges til al erhverve, om fornodent ved ekspropriation efter 
reglerne i lov nr. 69 af 7. maj 1881, de arealer, der udkræves til bygning aif syge
huse i Tveraa og Thorshavn i overensstemmelse med en af Færoernes lagling god
kendt plan over arealer og bygninger.

2 De af landsslyrel i medfor uf denne lov trufne afgorelser kan ikke indbringes ío r  
híijere administrativ instans,

9. mai —  SKR. FRA HANDELSM. ANG. SØNÆR 1NGSLOVEN (iM ASK IN BE
TJENING).

Under henvisning til hr. tandfogedens skrivelse af 28. februar d. á. vedrorende 
forståelsen af §§ 1 og 5 sammenholdt med § 19 i 'lov om siinæring af 28, februar 
1916 med senere aaidringer, s’kal man meddele, al ifolge de i § 19 omhandlede be 
slemmelser kan maskinen (motoren) på dansk dump- eller jnolorskib på fiskeri be 
tjenes ved henholdsvis maskinpassere og moloi|passere med bestået ihånd 
værksprove, for sávidt maskinens HK. ikke er over 500, dog at ingen maskin- eller 
moloiipusser Jean gore tjenesle som 1. maki nmester i sådant skib, foritiden han i 
mindst 12 måneder har faret som maskin -eller motorpasser.

Ministeriet finder dog intet ul erindre imod, at der gives tilladelse lil, al maskin
eller motorpassere uden beslået hándværkfprove giir tjeneste som 2. maskinmestre 
i damp- eller moíorskibe på fiskeri, hvis maskine indicerer indlil 500 HK, på be
tingelse uf, at der som 1, maskinmester er ansat en person med bevis som maskin
mester uf 2. Masíe.
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Efter deri anledning, sagen yderligere dertil giver, skal man meddðle, at ministe
riet ikke i medfor af bestemmelserne i oftnævnte § 19, sidste pkt., hør fastsat særlige 
regler vedrorende moskinbeljeningen i damp- eller molorfartojer på fiskeri,

14. mai —  SKR, FRA R1GSOMBUDSM. AiNG. BEREGNING AF ALDERS- OG 
iNVALIDERENTEMODTAGERES FORMUE OG INDTÆGT.

I forbindelse med rigsombudels skrivelse af 28, april 191-9 vedrorende udfyldning 
af oplysningsskemaer til brug ved beregning af alders- og invaliderente fastsættes 
herved i samråd med landsstyret folgende vejledende retningslinjer íor beregningen 
af rentemodtageres formue og indtægt:
1, Værdien af fast beboelsesejendom  (skemaets pkt. 11a nr. 1) bor fastsættes tii

20 gange lejeværdien. Er lejeværdien í, eks ansat lil 300 kr. årlig, bliver værdien 
af den {pågældende beboelsesejendom (bortset íra  eventuelt jordtilliggende)
6,000 kr. (Om (fastsættelse af lejeværdien se nedenfor).

2, Værdien af jo rd  bor fastsættes i forhold til del antal dyr, hvortil jorden kan af
give foder.

I ndmarksjordens værdi sættes i forhold til anlailet aif koer, hvortil indmarken 
kan afgive foder. Et kofoder ansæltes lil en værdi af 2.000 kr.

Udmarks jordens værdi ansættes i forhold til det antal får, hvortil udmarken 
kan aigive foder, således at det areal, der kan fode el får, ansættes til en værdi 
af 300 kr. nordenfjords og 200 kr. sondeníjords.
Som nordenfjords regnes: Øerne nord íor Skopen fjord.

Som siindenf jords regnes: Sudero, Sando, Sku o og St. Dimon.
■Eksempel: Udmarksjord på Sando, der afgiver græsning Ul 5 får, og ind 
marksjord, der afgiver foder til 2 koer, opfores under pkt. 11a nr. 1 til en værdi 
af henholdsvis 1.000 kr. og 1.000 kr.

Man skal anmode om, at skemaet iforuden oplysning om jordens værdi udreg
net i overensstemmelse med foranstående påfores cdplysning om, Ihvormange 
gylden jord, rentemodtageren ejer.
Endelig henledes opmærksomheden [på, at fæstejord ( (ikongsjord) ikke skal 
medregnes under formuen, ligesom en fæster kun skal medregne som formue 
det nntal koer og (får, som ikke tilhorer fæstet, men som er ihans egen fri ejen
dom.

3, Værdien af ejendommens besættung (skemaets pkt. 11a nr. 2) bor fastsættes 
således:

Koer ............ .............................. ......... S00 kr. pr, slk.
Får nordenfjords ..................................  50 kr. ipr. slk.
Får sondenfjords............... ..................  35 kr. pr. stk.

4, Fribolig og lejeværdien i egen bolig (skemaets tpkt. 13 d og g) bor ansætles efler 
samme regler, som anvendes ved skatteansættelsen, hvilke regler for tiden er
folgende:

l  Thorshtsvn:
Gamle bygninger 9 X 11 alen ............... 100,00 kr.
Gamle bygninger 10 X 12 alen . . . . . . . . .  200,00 kr.
Bygn. m. trimpel og kvist, 10 X 12 alen 325,00 kr. 
Bygn. m. trimpel og Jcvist, 12 X 14 alen 450,00 kr.
Bygninger i to elager, 10 X 12 alen ........ 600,00 kr.

Storre bygninger og lejligheder, som direkte kan sammenlignes med udlejede 
lejligheder, ansæltes til den positive leje\ærdi efler skon i det konkrete til 
fælde.

I Våg, Tverå, Vestmanhavn, Fuglefjord og Klaksvig:
Gamle bygninger, 9 X 11 alen ............  100,00 kr.
Gamle bygninger, 10 X 12 alen __ ___  200,00 <kr,
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Bygn* m. trimpel og Itvísl, 10 X 12 alen 275,00 Jer.
Bygn. m. irimpel og kvist, 12 X 11 alen 375,00 kr.
Bygninger i to etager, 10 X 12 alen ........ 500,00 kr.

Storre bygninger og lejligheder, som direkte 'kan sammenlignes med udlejede 
lejligheder, ansættes til den .positive lejeværdi efter skon i det konkrete til
fælde.

I ovrige bygder:
Gomle huse ...... ............ . 100,00—150,00 kr.
Nye ihuse, indtil 10 X 12 alen ................ 250,00 kr.
Nye liuse, indtil 12 X 14 alen ............ 325,00 kr.
Bygninger t lo etager .............................  150,00 kr.

5. Frit ophold, hvor delte ydes rentemodtageren som aftægt eller som vederlag for 
arbejde (skemaets pkt. 13d) bor ansættes til samme beliib, som en Jignende 
ydelse ansættes ti) ved ska tl el i gn in gen i den pågældendes opholdskommune, f. eks. 
for en tjenestekarl eller tjenestepige.

0. Spíirgsmålel om personlige tillæg ('pkt. 0 på skemaets bagside): Såfremt rente
modtageren måtte være hjælpelos, således at den pågældende må liave nogen 
til ul ipasse sig, udbedes oplysning iherom bilagt med fornoden dokumentation 
i iform af lægeerklæring. 1 tilfælde af, at rentemodtageren måtte lide af en syg
dom af mere vedvarende karakter, udbedes ligeledes oplysning hetom, bilagt 
fornoden lægeerklæring. I denne forbindelse udbedes ligeledes oplysning om 
eventuelle udgifter til fremmed liinnet medhjælp lil pasning af den pågældende 
i hjemmet.

Foranstående regler om beregning af indtægt og formue finder tillige anvendelse 
for så vidl angår ansiigninger om bidrag til born af enlige forsorgere m. in.

4. juni —  STATSM. SKR. OM RIGSOMBUDSMANDENS UNIFORM.
Efter statsministeriets derom nedlagte forestilling ihur Hans Majestæt Kongen un. 

der 1. juni 1949 allernådigst bifaldet, at rigsombudsmandens uniform skal være 
således som faslsal for stiftsamtmændene og amlmændene med den ændring, ot der 
på hiijre side a i uniformsfrakkens bryst anbringes el cirkelrundt mærke bestående 
af rigsvåbenets solv-vædder på blå bund omgivet af det færoske flags farver.

24. juni —  JUSTITSM. SKH. OM T1NGLÆSN INC VÆSENET OG OVERFOR
MYNDERIET.

I anledning af hr. sorenskriverens íoresporgsel i skrivelse aí 30. april 1949 skal 
man meddele, at justitsministeriet intet Ihur at erindre mod, at De indlil videre ad
ministrerer linglæsnings.væsnet på Færoerne og Færoernes overformynderi som hid
til.

30. juni —  CIRK. (NR. 174) OM KENDINCSMÆRKER FOR KØRETØJER.
Fra landfogeden på Færoerne liar justitsministeriet modtaget underretning om, at 

Færoernes landsstyre har godkendt, al der for molorkorelojer, som er indregistre
ret på Færoerne, fremtidig indfores nummerplader med kendingsbogstaverne »FØ« 
Lil afliisning af de nu anvendte nummerplader, der ikke er forsynet med noget ken- 
dingsbogstav, men kun med en opretstående hvid »politihånd« foran selve num
meret.

Pligten til påmontering af de nye nummerplader skat forst indtræde ved nyind- 
regislrering, ved omregistrering som folge af ejerdtifle, samt ved udskiftning aí pla
derne på grund af disses beJcadigelse eller bortkomst, dog al pligten straks skal ind
træde for elihverL koretoj, der agtes udfort'fra Færoerne.
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1. juli HANiDELM. SKR. OM SKIBSREGISTRER1NC PA FÆRØERNE.
Uniier d, d. har man tilkrevet skibsregistratør således:
»Under henvisning til stedfundne mundtlige drofteMer vedrorende skibsregislre- 

rlngsforholdene på Færoerne eíter at den stedlige skibsregislrering i medfíir aí lov 
nr. 37 af 23. marls 1918 om Færoernes hjemmestyre er overlaget som færosk sær
anliggende, skal man herved meddele, at det ved forhandling med de fa:roske myn
digheder, repræsenteret ved rigsombudsmanden er besluttet at í  as Isætte den L juli 
1949 som skæringadag tor skíbsregislreringens overgang til hjemmestyret. Efter 
nævnte dato vil der lierefter ikke kunne foretages registreringer i Det almindelige 
Skibsregister vedrorende skibe hjemmehorende på Færoerne og samtlige Í skibs
registeret optagne skibe med hjemsted på Færoerne vi! være at udslette af skibs
registeret pr, nævnte dato.

Om fastsættelsen af nævnte skæringsdag for sJcibsregistrcringsanliggender- 
nes overgang til det færoske hjemmestyre og de i forbindelse hermed stedfundne 
udslettelser af Det almindelige Skibsregister af alle i delte registrerede skibe 
med hjemsted på Færoerne vil 'fornoden kundgorelse være at indrykke i statstidende.

Forsåvidt der efler 1, juli 19*19 begæres hjemstedsforandring til Færoerne for et 
i skibsregisteret optaget skib, vil delle være at udslette, og meddelelse herom led
sagel af fuldstændig udskrift af del registeret vedrorende det pågældende skib til* 
forte være al fremsende til regi^treringskonloret i Thorshavn. Det tilfojes i denne for
bindelse, at hjemsledsforojidring til Færoerne kun bor tillades i forbindelse med ski
bets salg til et pú Færoerne hjemmehorende rederiforetagende, medmindre der 
overfor skibsregislreringskontoret dokumenteres at foreligge særlige grunde, der 'kan 
berellige onskeí om sad an ,hjemsledsforandring. I tvivlstilfælde bor sporgsmáiet om 
hjemstedsforandring tíl Færoerne forelægge handelsministeriet.«

Hvilket herved meddeles under benvisning li) stedfundne mundtlige forhandlinger, 
idet tilfojes, at handelsministeriet forudsætter, al landfogeden p a  Færoerne ved hr, 
rigsombudsmandens foranstaltning instrueres på ti! varende måde.

1. juli HANDELM. SKR. OM AFGIFTEN TIL NAVIGATØRERS PRAKTISKE 
UDDANNELSE.

Under henvisning lil stedfundne mundtlige foihandlinger vedrorende spBrgsmålet 
om opkrævning af afgift af skibe til navigaliirers praktiske uddannelse, jfr. lov nr. 
132 af 1. juni 1929, forsåvidt angår de pá Færoerne hjemmehorende skibe, skal man 
meddele, at handelsministeriet efler at skibsregistreringen på Færoerne er overgået 
til at være færosk særanliggende må anse det for nódvendigt at opkrævningen af den 
omhandlede afgift fremtidig foretages ved foranstaltning af regislreringskontoret 
i Thorshavn, Man vedlægger et eksemplar af handelsministeriets bekendlgorelse af 10. 
maj 191-9 angående opkrævning aí visse tonnageafgifter af skibe, idet man sksl hen
stille, at registreringskoTiloret instrueres om at villa iværksætte opkrævningen af af
giften lil navigalorers prakiske uddannelse, jfr. nævne bekendtgórdses § 1, slk. 1 
fra den 1. juli 19 19 al regne, således at forste opkrævning sker pr. 2. januar 1950, 
jfr, bekendlgorelsens § 1, slk. 2.

Det tilfojes, at handelsministeriet vil være sindet at soge bevillingsmyndighedernes 
tilslutning lil, at der ikke foretages videre med hensyn til de afgiflsbelob, der pá 
grund af de særlige forhold ikke er blevet opkrævei i perioden fra 1910 til 1. juli 
1919,

28. juli — INDENRIGSM. SKR. OM EMBEDSLÆGERS DAGPENGE.
1 den med hr. rigsombudsmandens skrivelse af 23. apríl 1919 modtagne, ihoslagt 

tilbagefolgende sag ha r  kredslægen i Vestmanhavn lægekreds forespurgt hvorvidt 
der tilkommer embedslægerne dagpenge, når di=se foretager bygderejser til alders- 
rentenydere, der ikke er medlemmer af en sygekas-e.

I denne anledning skal man efter stedfunden brevveksling med sundhedsstyrelsen 
meddele, al indenrigsministeriet med flir. rig ombudsmanden er enig i, at kredslægens
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retligheder og pligler overfor fattige og uldersrentenydere udtommende er fastsat 
í § 13 i anordning nr. 515 af I. oklober 1919 om embed lægevæ-enels ordning ijå 
Færoerne, hvorfor bestemmelserne i anordningens § 16 om dagpenge ikke finder 
anvendelse i de pågældende lilfælde,

19. aug. LAGT1NGSLOV (NR. 15) OM ÆNDRINC I LACTl\CSLOV NR.
23 AF 31. MARTS 1919 OM FOLKEREGISTER. <lndf5jei i tøven af 1919).

31. aug. Lagtingslov nr. 18 om tilfojeSser tit § 32 i lovgivningen om den KOM
MUNALE BESKATNING. (Indfojet i loven uf 1923).

12. sepL. Bek. nr. 19 om FOLKETÆLLING.
I henhold til § 1 i lagiingslov nr, 23 uT 31. marts 1919 om Folkeregistre henlemmes 

herved, at folkeregistre bliver oprettet p i  Fairoerne den 1. oklober 1919.
Folkeregistrene tilvejebringe! ved folketælling, som vil Finde sled i alle kommuner 

på Færoerne lordag den 1. oktober 1949.
TítíHingen sker pá den ináde, at der uddele^ folketællingslistcr til hver husstand 

indenfor hver kommune for sig, og er alle, som den nævnte dag er bosat eller midler- 
tidigl opholder sig i kommunen, pligtige til for sig og medieminerne af sin husstand 
pá nævnte lister at meddele qplyining om:

1. Fulde navn.
2. Kiin
3. Stilling eller erhverv 
L Bopæt

5. FodselsSr 
G. Fiidselsdag
7. Fodested
8. Stalsborgerforhold
9. Ægteskabelig stilling

10. SliUing i husstand, saml hvis vedkommende er tilflytlel kommunen i lobet af 
de sidsle 5 ár

11. Tilflylningsår og
12. Fraflylningssted

således som nærmere forklaret på listernes forside og í luer  enkelt rubrik.
Husfaderen eller den selvstændige lejer er ansvarlig for, at listerne rettidig er be

horig udfyldte vedrørende alie til hans 3iusstand liiirende personer.
Listerne bor være udfyldt med blæk.
Kommunalbestyrelsen (registeríoreren) foranlediger listerne afhentet den 3. okto

ber, senest den I. oklober, hvorfor disse bor være færdig udfyldle nævnle dag,

12. sepl. Kunngerð n r . -19 um FÓLKATELJ1NG.
Sambarl § 1 í  lóglingslóg nr. 23 frá 31. mars 1919 um fólkayvinlit verður iier 

gjort kunnigt, at fólkayvirlil verða sett á stovn í  Ftiroyum tann 1. oklober 1949.
Fólkayvirlitini lerfiu fingin til vegu við íólkateljing, ið fer fram í iillum kommunum 

í Fciroyum leygardagin tann 1. ofaobcr 1949.
Teljingin fer fram á tann íhútt, al byltir verða út manntalslislar í hviirl húaki innan 

fyri livorja kominumi fyri seg, og hava iill, sum hen da dag huva bústað ella hava 
bráðfengis tilhald í komniunurii, skyldu til viðvíkjandi sær og húski sinum á hes- 
uin lislum at greiða frá:

1. Fullum navni.
2. Kyni
3. Starvi eita yrki 
I-. Bústaði
5. Fiiðingarúri
6. Fóðingardegi
7. Foðingarstaði
8. Ht'kisborgaraskapi
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9. Hj únarb andsstbðu
10. Sloðu í húskinum og

um fSutt er í kommununa innan fyri síðstu 5 árini
11. Tilflulningsári og
12. Fráflutningsstaði
soleiðis, sum írágreitl er á forsíðuni og í hvórjum einstakum teigi á  Iistanum.

Húsbóndin ella iann ráðandi leigarin slendur tíl svars 'fyri, at listamir á rællari 
tíð verða greidliga útíyllir viðvíkjandi ollum persónum í búski hansara.

Listamir eiga al verða skrivaðir við blekki.
Kommunustyrið (mannlalsáírivarin) heintar listamar inn aflur tann å. oktober, 

í seínasta lagi tann *k oklober, og eiga leir tá al verða lidnir skrivaðir.

12. sepl. Bek. nr. 50 orn FOLlKiERiEGISTRE.
1 henhold lil den lundsslyrel ved iaglingstov nr. 26 aí 31. marts 19-19 om folke

registre tíllagle bemyndigelse fastsættes herved fra folkeregistrenes oprettelse den
1. oklober 194-9 folgende regler vedriirende de i nævnte lov påbudte ílytteanmel- 
delser.

1 Den, som opgiver sin bopæl eller sil ophold i en kommune på Færoerne, skal 
meddele dette tíl folkeregisteret i den kommune, hvor han hidtil liar liaft sin bo
pæl, for sig og de til hans husstand Ihíirende personer, som flytter sammen med 
ham.

Anmeldelsen skal ske ved afrejsen eller senest 5 dage derefter.
Anmeldelsen kan foretages såvel skrifthgl som mundtligt og skal vedriirende hver 

enkelt aí de flyttende indeholde oplysning om fulde navn, fodselsdng og -år og 
fodesled samt stilling og erhverv. Endvidere skal der meddeles nojaglig o-plysning 
om den fremlidige adresse, hvad enten flytningen íker til en anden kommune pá 
Færoerne eller til udlandet. Hvis flytningen sker lil en anden kommune pá (Fær
oerne, udleveres der den flyttende et 'flytlebevis. Såfremt anmeldelsen er sket skrift
ligt, må del påregnes, at flyLlebevfcet bliver tilstillet den pågældende ufrankeret, 
medmindre svarporto er vedlagt.

Opgiver den, der har anmeldt flytning, at flytte bort, må han hurtigst muligt 
anmelde dette til folkeregisteret og tilbagelevere det ham udleverede flytlebevis. Ta
ger han bopaj et andet sted end der, hvor han ved fraflytning 'har anmeldt at ville 
bosætte sig, må han umiddelbart efter ankomsten på det nye sled underrette det 
derværende folkeregister om sin nye adresse.

2 Den, som tager bopæl eller ophold i en kommune pá Færoerne, skal inden 
S dage efter ankomsten for sig og de til hans husstand horende personer, der er 
flyttet sammen med ham, anmelde ankomsten til folkeregisteret i den kommune, 
han tilflytter.

Anmeldelsen kan ske skriftligt eller mundligt og afleveres samlidig del flyttebevis, 
som blev udleveret anmelderen fra den 'kommune, hvor han tidligere havde bopæl. 
Udlændinge må forevise pas eller anden legitimation.

Om anmeldelsen vil der på forlangende blive udleveret den påeaádende en kvit
tering, der såfremt anmeldelsen er sket skriftligt, må påregnes at blive ham tilsendt 
ufrankeret, medmindre svarporto er vedlagt.

31) Den, som bevarer sin bopæl i en kommune, men tager midlertidigt ophold
i en anden kommune, skal inden 5 dage efter ankomsten anmelde denne Lil folkeregi
steret i den sidstnævnte kommune, for såvidt opholdel antages at ville vare mindst
3 måneder.

Såfremt et på kortere tid beregnet ophold vedvarer i á måneder eller længere, 
skal sådan anmeldelse ske enest 3 måneder efter ankomsten.

Hvor flere personer hiirer lil samme husstand, foretages anmeldelsen kun for

!) Som ændret ved kundfe. nr. 55 10, nov, 1949.
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hovedpersonens vedkommende, dog således, at de sammen med ham flyttede per
soner tillige opgives.

Når sådant midlertidigt o(*hold ophorer, skal der ved afrejsen ske anmddelse 
herom lil registeret i den kommune, hvor den pågældende midlertidigt har haft 
ophold, hvorimod hverken fraflytning eller tilflytning anmeildes overfor den kom
mune, hvor personen har bevaret bopæl under den midlertidige fraværelse.

Den person, som i erhvervsmæssigt Sjemed for kortere eller længere tid flytter 
til Færiierne Fra den ovrige del af kongeriget eller udlandet uden dog al opgive 
sin bopæl der, er pligtig til senest 5 dage efter ankomsten at anmelde ti3flytningen 
til folkeregisteret i den kommune, hvor han tager ophold.

Ved bortflytning fra Færoerne er den -flyttende på samme måde pligtig til al 
underrette det folkeregister, hvor han var tiilmeldt,

4 iDen, der forandrer bopæl indenfor en kommune, skal ved ftylningen eller se
nest 5 dage derefter, på summe måde som ovenfor i § 1 angivet, anmelde flytningen 
lil kommunens folkeregister.

Om anmeldelsen vil der på forlangende blive udleveret den pågældende en kvilte- 
ring, der, íor så vidt anmeldelsen er sket skriftligt, kan påregnes at blive tilsendt 
ham ufrankeret, medmindre svarporto er vedlagt.

5 Når en person på grund af umyndighed eller af anden grund ikke selv er i stand 
til at anmelde flytning, påhviler det den, under hvis forsorg den pågældende står, 
at anmelde sådan flytning. Det påhviler således foruden forældre og værger for 
deres biirn og myndlinges vedkommende lederne af kostskoler, bornehjem, hoj- 
skoler, opdragelseshjem, sindssygehospitaler, straffeanstalter m. v. al foretage de 
fornodne ffyttemeddelelser for de på sådanne anstalter anbragte personer,

fl Såfremt en person som medhjæslp, lærling eller lignende tiltræder en piads hos 
en husbond eller arbejdsgiver, således at han skal have bopæl hos denne, påhviler 
del såvel den flyttende selv som husbonden eller arbejdsgiveren ved tiltrædelsen eller 
senest 5 dage efter, at pladsen er lillrådt, at anmelde flytningen til folkeregisteret.

På tilsvarende måde påhviler del, når en sadan person forlader sin plads, ikke 
blot den pågældende selv, men ogsá hans husbond eller arbejdsgiver at foretage 
anmeldelsen om fraflytning lil folkeregisleret.

7 Pliglige til at foretage de i denne bekendtgórelse omhandlede anmeldelser om til
og fraflytning er endvidere personer, der som husejere, viceværter, pensionatsinde- 
havere og fremlejere afgiver husrum li! beboelse af anmeldelsespHgtige.

8 Husbonden, arbejdsgiveren eller den person, der afgiver husrum Lil beboelse aí 
andre, er dog ikke pligtig til at foretage de i §.§ 6 og 7 nævnte anmeldelser, når de 
inden anmeldelsesfristens udliib ved forevisning aí flytlebevis eller kvittering fra 
folkeregisleret, har forvisset sig om, a't den flyttende selv har foretngel den på
budte anmeldelse.

9 Dc flyttende er, såfreml de af dem forelagne anmeldelser mátle vise sig at 
være ufyldestgorende, unojaglige eller indbyrdes .modsigende. pligtige til på for
langende aL afgive mundtlig forklaring lil registerforeren og eventuelt for egen 
regning al fremskaffe de lil sagens oplysning nodvendige attester m* v.

10 Klager over registrenes mangelfulde fórelse retles lil landsstyret.
11 Om adgangen til for privale al eiholde oplysninger fra folkeregistrene gæl

der folgende regler:
JEnhver vil kunne forlage utlesleret, at det uf folkeregisteret fremgår, ul han selv 

opholder sig eller har opholdt sig i kommunen i et beslemt lidsrum.
Oplysninger om andre personers adresse vil som regel kunne erholdes, medmindre 

den pågældende på forhånd overfor folkeregisleret har anmodet om, at hans adresse 
ikke opgives lil private, og denne anmodning er taget til folge.

Oplysningerne vil på  forlangende kunne erholdes skriftligt. For hver omspurgt 
person, såvel som for enhver i henhold lil 2. slykke i nærværende paragraf udfær 
diget allest skal der, selv om personens adresse ikke findes i registerel, afkræ
ves el gebyr po 1 kr.
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12 Den privatperson, der undlader reltidigt al forelage de i denne bekend tgiirelse 
omtalte anmeldelser lil folkeregisteret eller afgiver uriglige anmeldelser, straffes i 
henhold til § 12 i lagtingslov om folkeregistre af 31, marts 1949 med boder fra
5 kr,, såfremt ikke hojere Mraf efler den ovrige lovgivning er íor-kyldt.

For overtrædel>e af 'lovens beslemmelser om flytningsanmeldelser er kommunal
bestyrelsen i den kommune, overfor hvis folkeregister bestemmelsen er overtrådt, 
inden sagen er forelagt påtalemyndigheden, berettiget til at modtage den skyldiges 
tilbud om al erlægge en (passende bode, cåledes som (påvist i 1. slk, i nærværende 
paragraf.

Siifremt en person, der flyller fra en kommune tM en anden, undlader at anmelde 
flytningen, såvel i den kommune, han forlader, som i den kommune, han tilflytter, 
betragtes overtrædelsen som alene begået overfor folkeregisteret i tilflytningskom
munen.

13 Ved lagtingslov om folkeregistre er der ingen forandring gjort i udlændinges 
■pligt til al anmelde sig lil politiet.

Opmærksomheden henledes j>å. at pligten li'l at forelage anmeldelsen af fiidsler til 
kirkebbgerne dodsfald lil skifteretten stadig beslår.

12. sept. — Kunngerð nr. 50 urn iFÓLKAYVIRLIT,
Sambært lað vald, ið er "ivið landsstyrinum i loglingslóg nr, 23 frá 31. mars 

1919 um fólkayvirlit verða liesar reglur, frá tí al yvirlitini eru selt ú stovn lann
1. oktober 1949 ^etlar i gildi viðvikjandi teim i mevndu !óg Jyriskípaðu frásógnum 
um búflutning,

1 Tann, sum gevur upp búslað sin ella tilhald ratt í einari kommunn i For 
oyum, skal siga fólkayviriitinum, har 'hann ihevur búð, frá viðvikjandi sær sjálvum 
og leimum av húski hansara, sum flyta við honum.

Hetta skal verða gjórt, lá ið hann flytur ella i seinasta lagi 5 dagar aftaná.
Frásagt kann verða skrivliga ella munnliga, og skal samstundis verða Ujpplyst 

viðvikjandi hvorjum einstókum av teim, Íð flyta, fulla navn teirra, fóðingardagur, 
foðingarár og fbðingarstaður og yrki, Eisini skal verða givin frágreiðirig um ta 
nyggju adressuna, antin so hann flytur til aðra kommunu í Tiiroyum ella til út- 
hcimin. Um hann, ið flytur sigur frá flulningi lil aðru kommunu i Fóroyum, fær 
hann við sær búflulningsprógv. iEr fólkayviriitinum sagL skrivlíga frá flytingini, 
verður búflutningsprógvið sent ófrímerkt, uttan so at postgjald er violagt.

Um hann, ið boðað hevur frá flutningi, silær av at flyta, má hann skjótasl gjor- 
ligl siga fólkayviriitinum frá o« handa tað honum flyggjaða flutningsprógv aflur, 
Um ihann tekur bustað á oðrum stað enn 'har, hunn hevur *agt frá at vilja búset- 
ast, má hann beinanvegin aftaná, at hann er komín, siga fólkayviriitinum bur frá 
og geva ujpp sína adressu.

2 Tann, sum tekur bústað ella fær sær tilhald í einari kommunu i Foroyum, skal, 
innan 5 dagar aftaná al hann er komin, siga fólkayviriitinum i ti kommunu, hann 
flylur til, frá viðvikjandi sær sjálvum >og teimum, sum flyta saman við honum. 
Hetta kann verða gjort skrivdiga ella munnliga, og verður samstundis handað yvir- 
lilínum lað flutningsprógv, sum hann fekk frá tí kommunu, har hann framman- 
undan hevði bústað sin. Ollendingar mugu visa fram pass ella annaS prógv.

Flytarin fær, tá hann biður um tað, kviltan fyri at hava boðað frá tilflutningi. 
Henda kvittan \erður, um boðað er frá skrivliga, send ófrímerkt, um ikki postgjald 
er viðlugt.

31) Tunn, sum framvejns heldur bústuði sínum i einari kommunu, men bráð- 
íengis fær sær tiihald í aðrari kommunu, skal, innan 5 dagar aftaná at hann er 
komin hagar, siga fólkayviriitinum í siðstnevndu kommunu frá, um hann roknar 
við al verða verandi har i minn.4a lagi 3 mánaðir.

J) Sum Lirojtl vJíí kiinnj;. nr. 55 10, no\, 1949.
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Um tilhald, sum var ætlað at verá Rtyllri, kemur at vara í 3 manaðir ella longur, 
skal verða boðað frá =eina=t 3 mánaðir aflana, at viðkomandi er komin í komm- 
ununa.

Har fleiri persónar hoyra lil sama hú~ki skal bert hovuð=fper=ónurin vanliga 
húsfaðirin —  ^iga frá flylingini, men skal hann uppgeva tey, ið ilult eru saman við 
honum.

Tá sljkl brnðfenpi.* tilhald er al enda, skal við burturferðina verða sagl yvirlil- 
inum frá i lí kommunu, bar viðkomandi hevur haft braðfengis tilhald, meðan hann 
hvorki við burturferð el!a aflurkoinu skal *iga ti kommunu, har hann veruliga 
hevur sin búslað, írá.

Persónur, sum við tí ælían al rokja vinnu, fyri slyltri ella longri tíð flylur lil 
Foroya frá hinum partrnum av konpaníkinum ella útlandi uttan tó at geva upp 
búsiað sin har, hevur ukyldu ti! í seinasta lagi 5 dagar aftoná al hann er komín, 
at siga fólkayvirlitinum frá i teirri kommunu, har hann fær sær tilhald.

Somuleiðis hevur hann skyldu at siga fólkayvirlitinum i teirri 'kommunu, hann 
var skrivaður í frá, tá hann flytur úr aftur 'Foroyum.

4 Tann, sum skiftir búsíað innan fyri eina kommunu, skirl. tá ið hann flytur 
ella seinast 5 dapar aflaná, siga fóikøy\ir!ilinum frá nyggju adressu stnari. eins 
og fyrUkrivað er undir § 1.

Flytarin fær, um hann biður um tað. kvittan fyri at hava boðað frá flulningi. 
Henda kvittan verður, um sagt er frá skrivliga, send honum ófrímerkt, um ikki 
postgjald er viðlagt.

5 Um ipersómir, av ti at hann hevur mist sjáivneði ølla av aðrari orsíik ikki 
sjálvur er forur fyri al boða fra fly ting, hevur tann, sum hann er í varðveitslu 
hjá. skyldu al siga frá flulningi, Sostall hava —  umframl foreldur og verjar vegna 
born og te), ley hava j  varðveilslu — fyrisloðumenn fyri kostskúlum, barnaheim- 
um, háskú'lum, uppalingarheimum. sinnissjúkrahúsum, fangahúsum o. t. skyldu at 
siga frá flulningi fyri (persónar, sum koma í ella fara úr slikum stovnum.

6 Um ein personur fer í arbeiði sum hjálpari, næmingur e. t. hjá húsbónda ella 
arbeiðígevara og skal búgva hjá honum, hevur bæði viðkomandi sjálvur og hús- 
bóndin ella arbeiðsgevarin skyldu al siga yvirlílinum frá, tá hesin persónur kemur 
ella seinast 5 dagar aftaná.

Somuleiðis hevur, tá slíkur persónur fer úr arbeiði, bæði hann sjálvur og hús- 
bóndin ella arbeiðisgevarin =kyldu al boða fráflutning ti'l fólkayvirlitið.

7 Skyldu al geva lær i hesari kunngerð umroddu frásognír um lil og fráílulning 
hava eisini persónar, ið sum hú*aeigarar, umsjónarmenn fyri gistingarhúsum og 
sLcirri bústaðarbygningum og framleigarar lata húsarúmd lil búslað (hjá fóiki, sum 
hava skyldu al siga frá flutningí,

8 Húsbóndi. arbeiðsgevari ella tann persónur, sum hevur latið húsarúmd til bú
slað hjá oðrum, hevur tó ikki skyldu at geva tær í  §§ 6 og 7 kravdu frásognir, um 
leir, áðrenn frestirnir fyri frásognini eru umlidnir, við framvísing av flutningsprógvi 
ella kvittan frá fólkayvirlitinum hava fingið vissu fyri, al flytarin sjálvur hevur 
gjort sína skyldu hesum viðvíkjandi.

® Te;y. ið flyta, hava, um frásognir leirra roynast ófullfíggjaðar, ógreiðar ella 
mótsigandí. skyldu til, um tað verður kravt, at geva munnliga frágreiðing ti! mann- 
talsskrivaran og miiguliga fyri egnu rokning úlvega tev skjíil o. I,, ið torva til 
gjollari at uipplysa málið.

10 klagur yvir, al yvirlilini eru ikki greidliga ford, verða sendar landsstyrinum.
11 Viðvíkjandi atgongd hjá privatiim persónum til at fáa upply^ingar frá fólka- 

yvirlitinum verða hesar reglur at gaSda.
Hvor og ein persónur kann krevja váttað, at tað av fólkayvirlitinum sæst, al 

hann sjálvur hevur ella hevur haft tilhald í kommununi távíst tiðarskeið.
Upply^ingar um adressu h já  oðrum persónum kunnu vanliga fáast, ullan so al 

viðkomandi frammanundan hjá fólkayvirlitinum hevur biðið um, at adressa hans- 
ara ikki verður sogd oðrum, og yvirvaldið hevur játtað hesum.
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Upplysingarnar kann ein fáa skriviiga, lá ið biðið er um tað. Fyri hvonn per
son, ið spurt verður um, eins og fyri tær váttanir, ið nevndar eru i 2. pelli í hes- 
ari grein, verður at rinda 1 króna, sjálvt um adressan ikki fínnst í  yvirikinum.

12 Tann ípersónur, sum ikki i rættari tíS sigur íólkayviríitinum írá flutningi ella 
gevur skeivar upplysingar, soleiðis sum fyriskipað er í hesari kunngerð, verður 
sambært § 12 í lóglingstóg um fólkayvirlit frá 31. mars 19'19 revsaður við sekt frá
5 kr., um ikki harðari revsing er uppiborin eftir uðrari lóg.

Fyri brot móli fyriskipanum lógarinnar viðvnkjandi frásogn um flutning skal 
kommunustyrið í tí kommunu, brotið er gjort ímóti, áðrenn málið er lagl fyri log- 
regluna, hava rætt til at taka ímóti tilboði frá be=.um skylduga um at rínda eina 
hóskandi sekt samsvarandi 1. pt. í  hesari grein.

Flytur persónur úr einari kommunu i aðra og hvorki sigur yvirlitínum í íráflutn- 
jngskommununj ella lilflutning^kommununi frá, verður bnotið bert roknað fyri al 
vera gjort móti tilflutningskommununi.

13 Logtingslóg um fólkayvirlit broylir ikki slcyldu útlentlinga at boða logregl- 
uni frá.

Tilskilað verður, at skylda til at boða frá foðing lil kirkjubokumar og deyða til 
skiflirættm er óbroylt.

13. sept. - Bek. nr. 51 ang. KENDING5MÆRKER FOR MOTORKØRETØJER, 
indregistrerede på Færoerne.

I medfor af afsnit V. A. i bekendtgórelse nr. 321 for Færoerne af 29. novem
ber 1930 om molorkoretojer har Færoernes landsslyre godkendt, at der for molor
koretojer, indregistreret på Færoerne, fremlidig indfores nummerplader med ken- 
dingsbogstuverne wFØ« foran selve nummeret til aflosning af de nu anvendte num
merplader.

Af praktiske grunde forsynes de rrye nummerplader med numre, begyndende ved 
nr. 800.

Pligten  til påmontering af de nye nummerplader indtræder forst ved nyindrcgi- 
strering, ved omregistrering som folge af ejerskifte samt ved udskiftning af plader 
på grund af disses bekadigelse eller bortkomst, dog at pligten straks indtræder for 
ethvert motorkoretoj, der agtes udfort fra Færoerne uden al være slellet af her
værende motorregister. Adgangen lil udskiftning af nummerplader er dog fri for 
enhver motorejer, uden at nogen af disse grunde foreligger. I alle tilfælde af ud
skiftning må trl landfogden indleveres eller indsendes:

1)det gamle sæt nummetplader,
2) forsikringspolicen samt
3) et gebyr af 8 kr, pr.  sæt.

13. sept. Kunngerð nr. 51 um KENNINGARMERKI A MOTORAKFØRUM, 
IÐ SKRÁSETT íERU í  FØROYUM.

Sambært kunngerð nr, 321 fyri Fiiroyar frá 29. november 1930 um motorakfor, 
V. A., hevur landsslyrið góðkent, at molorakfor, ið skrásett eru í Fbroyum, eftir 
henda dag fáa nummarspjoldur við kenningar3lbvunum »FØ« fram mon fyri nummar- 
inum sjálvum í staðín fyri tey spjoldur, sum nú eru nytt.

Til tess at UaUta um umskiftið fáa tey nyggju nummarspjoldrini nummiir frá nr. 
SOO og uppeflir.

Skyldan  lil at sela tey nyggju spjoldrúii á lekur fyrst við, lá ið akfar verður ny- 
skrásetl, skrásett umaflur, av tí al tað skiftir ánara, og lá ið spjoldur verða um- 
skift, tí tey eru skalaS ella misl burtur; ló lekur Æienda skylda við beinanvegin við- 
víkjandi motorakforum, sum ætlað er at ílyla úi úr Foroytim, og tey ikki eru strikoð 
av motorskránni her, Hvorjum ánara av motorakíari er tó frítt at skifta tey gomlu
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nummarspjoldrini við nyggj, sjálvl um eingin av áðurnevndu grundum er til.
Tá ið umskift verður, skal altið verða latið ella sent landfútanum;

1) tey gomlu nummarspjoldrini,
2) tryggingarskjahð og
3) 8 kr. í ágávu fyri hvorju sjpjoldir.

15. se>pl. Cirk. nr. 233 om INVALIDEFORSIKRING ved flytning mellem fær- 
oske og andre sygekasser.

I henhold lil § 30 i lov nr. 117 af 31. marts 1919 for Færoerne om invalidefor
sikring fastsætter socialministeren herved efier indhentet erklæring fra det færoske 
landsstyre og efter indstilling af direktoren for sygekassevæsenel folgende:
/í. Flytning jra  sygekasse (sygeforening) på Færoerne til sygekasse ( sygeforening) 

i den ovrige del af riget.
1 Personer, der er invalidcforsikrede i henhold íil lov nr. 11? af 31. marts 1919 

for Færoerne om invalideforsikring, og som overflyttes fra færosk sygekasse (syge
forening) ti! sygekasse (sygeforening) i den ovrige del af riget, overgår uden hen
syn til alder og helbred lil invalideforsikringen i henhold til folkeforsikringsloven.

Forsåvidt de pågældende er indtrådt i den færoske invalideforsikring den 1. april 
1939, betaler de uanset deres alder på nævnte tidspunkt herefter i den til
flyttede 'kasse samme præmie som personer, der er indtrådt i invalideforsikringen
i henhold til folkeforsikringsloven inden del fyldte 21. år, jfr. denne lovs § 1-2. stk. 2; 
er de pågældende indlrðdl i den færoske invalideforsikring efler 1. april 1939, fastsæt
tes praiinien efter deres alder ved optagelsen í den færiiake sygeforsikring.

2 Flytter en jierson, der ojppebærer invaliderenle i henhold til lov for Færoerne 
om invalideforsikring, til den ovrige dal af riget, udredes hans invaliderenle frem
tidig af det sociale udvalg i den nye opholdskommune efter de for denne gældende 
satser. Til brug ved afgorelsen modlager udvalget renlesagens akter fra rigsom
budsmanden på Færoerne.

Del påhviler rigsombudsmanden ved fraflytningen at lilsende den nye opholds
kommune saml direktoren for sygekassevæsenel meddelelse om, med hvilket belob 
renten hidtil er udbetalt, samt på hvilken måde renten er blevet beregnet. På for
langende ska'l ulykkesforsikringsrådct tilsende invalidefors'kringsretlen de hos rå
det beroende akler, på grundlag af hvilke der er truffet afgorelse i pågældende rente
sag.
B. Flyining jra  sygekasse ( ( sygejorening) i  den ovrige del af riget tíl sygekasse 

( sygejorening)  på Fmr'óernc.
3 Personer, der er forsikrede i henhold lil folkeforsikringsloven, og som over

flyttes til færosk sygekasse (sygeforening), overgår for så \idt de er under G5 
år lil den færoske invalideforsikring.

4 Flytter en person, der oppebærer invaliderenle i henhold til foJkeforsikrings- 
loven, til Færoerne, udredes hans invaliderenle fremtidig efter indstilling af 
kommunalbestyrelsen i den nye opholdskommune af rigsombudsmanden gennem 
Færoernes ojppeborsebkontor efter reglerne i lov for Færoerne om invalideforsik
ring, Til brug ved indstillingen til rigsombudsmanden modtager kommunalbestyrel
sen fra det sociale udvalg i den fra flyttede kommune rentesagens akter tillige med 
meddelelse om, med hvilket beliib renten hidtil er blevet udbelalt. samt på hvilken 
måde renten er blevet beregnet.

På forlangende skal invalideforsikringarelten tilstille ulykkesforsikringsrådct de hos 
retten beroende akter, på grundlag af hvilke der er truffet afsrorelse í påeældende 
rentesag.
C. Præmiebetali ngens begyndelse i den  tilflyttedc kasse og ophor i den jr  aflyttede  

kasse.
5 Når en person i henhold til §§ 1 og 3 overgår fra den færoske invalideforsik

ring til invalideforsikringen i henhold lil folkeforsikringsloven eller omvendt, ord
nes præmiebetalingen på folgende made:
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Vctl overflytning skal allerede erlagt præmie ikke liJbagebetales; men der må
i flyltebogen (overforelsesbevisel) gives nojagtig oplysning om. For tailket Lidsrum 
præmien er betal). Øen kasse, hvorl'il overflytning eller overíoreise sker, fckal da forst 
opkræve præmie íor det folgende lidsrum.

24. sefpt. —  Landbrugsm. skr. om LANDBRUGSRÅDETS DAGPENGE.
Under dags dalo bar man tilskrevet landbrugsrådet på Færiierne således:
»1 anledning af landbrugsrådets skrivelse af IV. marls 1949 skal man, efter sted

funden brevveksling med rigsombudsmanden på Færoerne, meddele, at udgiflerne 
lil dagpenge m, v, til rådets medlemmer uansel al landbrugslovgh ningen med und- 
Ingelsc af jordfonden er overgåel lil al blive et færosk særanliggende, formentlig ind
til videre forlsat må udredes af jordfonden.

Satserne udgiir nu i henho'kl lil lov nr. 30] af 6. juni 19J16 § 972 hojst 10 kr. 
pr. modedag og godlgorelse for fraværelse fra lijemsledet liiijst 18 'kr. -pr. mode- 
og rejsedag, jfr. tekstanmærkning til § 24 på lov om tillægsbevilling for finans
året 19-16/47.

For så vidt angår sporgsmáiet om en forhojelse af honoraret lil formanden finder 
ministeriel ikke, al der på indeværende tidspunkt bor foretages nogen ændring i de 
bestående forhold.«

Hvilket iierved meddeles under henvisning til hr. rigsombudsmandens skrivelse aí 
21. juli 1949.

10. nov. —- Bek. nr. 55 om ændring i bek. nr. 50 af 12. sept. 1919 om FOLKE- 
RECISTRE. (Indfojet i bek. af 12. sept. 1919).

25. nov. Reglugerð nr. 58 fyri TOLLUMSJÓNARMENN í Foroyum.
Smbr. § 13, 2. petLi í loglingslóg nr. 16. 28. mars 1949 um tænastumenn lundsins 

verður ásett íyigjandí:
1 Tollumsjónarmenninir verðu settir av landsslyrinum, sum er hægsta yvirvald 

leirra i ollum tænastuviðurskiílum.
2 Tollumsjónarmenninir standa í dagliga slarvinum i Tórsha\n undir Foroya 

Gjaldslovu og uttan fyri Tórshavn undir awarðandi syslumanni (sóknarfúta).
3 Tollumsjónarmenninir hava eflir ávísan frá dugliga yvirvaldi leirra at eftiransa, 

nl gaidandí iógir um inn- og útflytan av voTum verða hildnar.
4 011 lógarbrot og allan óregiuligan atburð innan fyri virkisumráð lollumsjónar- 

manna skulu hesir beinanvegin gjólla og skrivliga greiða dagliga yvirvaldi teirra.
5 Broytan og uppískoytan til hesar reglur kunnu gerast til eina bvórja líð.

2, dec. — Lagtingslov nr. 60 om EKSPROPRIATION af grundstjicker og byg
ninger til APOTEK m. m.

Landsstyret bemyndiges lil på landskassens vegne ved ekspropriation i overens
stemmelse med reglerne i lov nr. 69 aí 7. maj 1881 at erlnerve passende areal med 
bygninger til apotek, medicinalfabrik o. I.

2. dec. Loglingslóg nr, 60 um TVAíSGSTØKU av grundum og byggningum til 
APOTEK v. m.

Lundsstyrið verður heimilað landfkassans vcgna við tvangstoku, sbr. reglurnar í 
lóg nr, 69, 7. mei 1881, at ognast hóskandi okt við byggningum til apotek, medicinal- 
fabrikk o. t.
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2. dec. Lagtingslov nr. 61 om ændring í reglerne om KOMMUNEVALG. 
(Indfojet i bek. af 17. juli 1931 og lov af 27. maj 1908),
2. dec, Lagtingslov nr, 62 om ændring i midil. Itest, nr. 36, 21. nov. 1912, jfr. 

lagtingslov nn  5, 31. dec. 19 IS, om FISKERI PÅ SØTERRITORIET.
(Indfojet i bek. af 191-2).

3. dec. BEK. (NR. 59) ANG. GODKENDELSE AF PROJEKTER FOR VEJ- 
OC HAVNEANLÆG.

I medfor af § 5 i lagtingslov nr. 1, 13. maj 1948, om Færoernes styrelsesordning 
i særanliggender, fastsætter landsstyret folgende regler:

Det er ikke tilladt kommunalbestyrelser at udbyde í licitation eller {påbegynde 
udíorelsen af vej- eller Jia\ neanlæg, lil hvilke der ydes tilskud af lagtinget, inden 
projekterne herfor er godkendt af landsstyret. Andragender om godkendelse af pro
jekter for sådanne anlæg stiles til landsstyret og sendes til landsíngenioren, bilagt 
alle nodvendige følgeskrivelser og tegninger Í to eksemplarer.

3. dec. KUNNGERÐ (NR, 59) UM CÓÐKiENNING AV BYGGIÆTLANVM 
FYRI VEGA-, LEN D INGA- OG HAVN ABY CG I \G .

Sambært § 5 í logtingslóg nr. 1, 13. mei 19 18, um styrisskipan Foroya í sermálum, 
ásetur landsstyrið hesar reglur:

Kommunustymm er ikki loyvt at útbjóða í  licitation ella fara undir vega-, lend- 
inga- ella IiavnaarbeiSi, ið logtingið veilir studning til, fyrr enn landsstyrið hevur 
góðkennt byggiætlanina.

Umsóknir um góðkenning av byggiætlanum fyri tílík arbeiði verða at stíla lil 
landsstyrið og senda landsverkfrððinginum við ollum neyðlurviligum skjolum og tekn- 
ingum í tveimum eintokum,

16. dec. LAGTINGSLOV (NR. 63) OM APOTEKERFOND O. A.
1 Det i lagtingslov nr. 1 1 af 28. marts 1919, prgf. 1 og 6 omtalte apotekerfond får 

det overskud, som driften af apoteket (apotekerne) på Færoerne giver, og har iovrigt 
med landskassen bag sig det finansielle ansvar af apoteket (apotekerne). Apoteker
fondet vil desuden eje de penge, som Færoerne måtte få udloddet af rigels apoteker
fond, ligesom fondet kommer til at eje det varelager, som apoteksdriften på fær
oske hænder efter nærmere bestemmelser starler med, samt de fasle ejendomme, fondet 
kobcr eller tilegner sig.

2 Nærmere regler for apotekerfondet såvel som apoteksdriften fastsættes af lands
styret.

3 Landsstyret bemyndiges til for apotokerfondet at optage de Iðn, som kob af 
varer, fasle ejendomme eller apforelse af bygninger til enhver tid nodvendiggor.

16. dec. - LØGTINGSLÓG (<NR. 63) UM APOTEKARAGRUNN O. A.
1 Tunn í loglingslóg nr. 11 a\ 28. mars 19-19, prgf. 1 og 6 nevndi apolekaragrunn- 

ur eigur tað nvlopið, sum apoteksraksturin í Foroyum gevur, og hevur annars % ið 
landskassanum aftanfyri seg, figgjarliga ábyrgd av apotekínum (apotekunum), Apo- 
tekaragrunnurin verður annars at eiga tann pening, sum kann verða lutaður For
oyum úl úr ríkisins apotekaragrunni, eíns og grunnurin verður at eiga lær \ rirur 
á goymslu, ið apoteksraksturin á íoroy=kum hondum, eflir nærri asetan, bvrjar við, 
og tær foslu ognir, grunnurin keypur ella ognar sær,

2 Nærri reglur um apoíekaragrunnin og um apoteksraksturin verða at ásela 
landsslyrinum.

3 Landsstyrið verður heimilað til at taka tey lán, sum vorukeyip, fastognarkeyp 
ella bygging til hvor ja  tíð gera neyðug.
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17. dec. ÆNDRING (NR, Cl) I LAGTINGSLOV NR. 10 AF 28, MARTS 
1949. (Indfojet i 11. af 28. marls 1949 om spiritusralionering).

21. dec. LAGTINGSLOV (NR. 70) OM TILLÆG TIL KUNDG. NR. 26 AF
25. JULI 1917. (Indfojet i loven af 1917).

3. jan. 1950 LAGTINGSLOV (NR. 1) OM STATISTIK.
1 Landsstyret bemyndiges til ved bekendtgorelse at sætte nodvendige bestemmeUer 

i kraft vedrorende statistik for de i overensstemmelse med lov om Færoernes hjemme
styre til h jern mest j ret overforte særområder, herunder pålægge pligt for vedkom 
mende at give de nodvendige oplysninger,1)

2 Overtrædelse af de af landsstyret udstedte bekendtgorelser straffes med boder, 
der tilfalder landskassen.

Sagerne behandles som politisager.

3. jan. 1950 LØGTINGSLÓC {NR. 1) UM STATISTIKK.
1 Landsstyrið verður lieimilað til við kunngerð al seta neyðturviligar reglur í 

gildi stalisliltki viðvikjundi fyri tey sambærl lóg um heimaslyri Foroya til heima- 
styrið fluttu serniál, og lierundir áleggja avvarandi skyldu at geva neyðturvuligar 
upplysingar.2)

2 Rrot ímóti leim av landsslyrinum kunngjeirdu reglura verða at sekla til lands-
kassan.

Málini verða at viðgera sum pulilimúl.

1  jan. LAGTINGSLOV (NR. 2) OM ÆNDRING 1 LOV AF k MARTS 1857, 
HVORVED UDSTYKMNC AF DET PRIVATE JORDEGODS SØGES INDSKHÆN 
KET, SALEDES SOM DENNE Eli ÆNDRET VED MIDL. BEST, NR. 50 AF 19. 
DEC. 1910. (Indfojet i loven af 1857).

3. jan. LAGTINGSLOV (NR. 3) OM VRAGNINC AF FÆRØSKE ULD VARER 
TIL UDFØRSEL.

1 Uld, garn, strikkede og vævede varer og skind skal for at kunne udfores fra Fær
oerne være vragede,

2 Lajidsslyrel udfærdiger de nærmere regler íor vragningen,'5) De udgifter, der 
står i forbindelse med denne lov, betales af landskassen.

3 Den, der overtræder denne lov, straffes med bode til landskassen. Disse sager 
behandles om offentlige politisager.

3. jan. LØCTINGSLÓG (NR. 3) UM VRAKINC AV FØROYSKUM ULLVØR- 
UM TIL ÚTFLUTTNIÍSG.

1 Ull, tógv, bundnir og vovnir hilir og skinn skulu fyri at kunna seljasl lit nv land- 
inum vera vrakaðir.

2 Landsstyrið skipar nærri reglur fyri vrakingini.4) Tær útreiðslur. ið slandasl 
av ihesi lóg verða al rinda úr landskassanum.

*) Jfr. Itefc. nr, 39 a l 24, m arts 1950, nr. BO nf 18. dec. 1950, nr. 81 af s. d. og Itek, nr, 51 
af 15, nov, 1952.

a) Slir. kunngerð nr, 39, 24. mars 1950, nr. 80, 18, des. 1950, nr. 81 s. d. og nr: 51, 15: nov: 
1952.

°) Jfr. bek. nr. 38 nf 21. mnrls 1950.
4)  Slir. kunngerð nr. 38, 21. mnrs 1950,
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3 Hann, ið brylur besa ilóg, verður al bola til landskassan. Slíkar sakir verða við- 
gjordar sum almennar pølilisakir.

3, jan. LAGTINGSLOV {NR. 8) 0 \1  FORDELING AF DØGLINGEFANG- 
STEN.

1 Hvor end på Færoerne, der fanges doglinger, er del de ansvarlige grindeformænd, 
som foreslår drabet og foretager fordelingen.

2 Grindeformændene skal vurdere og fordele alt kod, alle ben og alt spæk und
tagen hovedet til parterne i sognet, Formændene for grindebådene skal lil grindefor
mændene opgive anlallet af parter.

3 Hvis deL er nodvendigt, sætter grindeformændene vagt o \e r  fangsten, og som 
lon herfor får hver vagtmand 3 parter pr. nat,

4 Som liin for al være den forsle, der opdager en eller flere doglinger, far en 
enkeltperson næb bel (næbbene) og 2 parter. Er det en bod, der finder doglingen 
eller diiglingernc, får munds'kabel næbbet (næbbene) og dobbelt sá mange parter, 
som der er personer i båden.

5 Hver grindefonnand fár som lon 1 porter.
6 Hovedet (hovederne) uden næb sælger grindeformændene for hojesie bud mod 

kontant betaling. De suledes indkomne penge bliver indbetalt i kommunekassen.
7 Går hvalredskaber labt, eller får både skade under drabet, bli\er skaden af 

grindeformændene \ urderet i penge, og de skadelidte får vurderingssummen udbetalt 
fra kommunekassen.

8 Alle tidligere regler angående fordeling af dóglingefangster pa Færoerne sælles 
med denne lov ud af kraft,

3, jan. LØGTINGSLÓC (NR. 8) UM DØGLINGSBVTL
1 Hvar etin í Foroyum doglingar koma, eru lað leír avvarandi grindaformenninir, 

sum slunda fyri doglingsdrápinum og doglingsbylinum.
2 Grindaformenninir skulu \urdera  og skiflu alt tvost, oli bein og all spik uttan 

kúluna sundur til partarnar i sóknini. Formenninir á grindabálunum skulu til grinda- 
formenninar geva upp talið á porlunum.

3 Um tað er neyðugt, sela grindaformenninir vakl yvir fotigimim, og í ómakslon 
fær hvor vaktarmaður 3 partar fyri núttina.

4 LaliS verður til eínslakling fyri sigging trónin (irónarnar) og 2 partar. Er tað 
bálur, ið fyrst kemur fram á dogling (doglingar), fær hann tó trónin (irónarnar) og 
dupult so nógvar parlar, sum fólk eru á bátinum.

5 Sum ómakslon fáa grindaformenninir hvor sínar !■ partar,
6 Grindaformenninir selja kúluna (kúlurnar) ultari tróna fjri  hægsta boS móti 

kontanltim gjaldi. Innkomni peníngur verður latin í kommunu-kassan.
7 Missa menn amboS, ella fáa bátar skaSa í drápinum, mela grindaformenninir 

skaðan í peningi. sum verður goldin úr kommunukassanum.
8 Allar eldri reglur daglingsbytinum í Foroyum \iðvíkjandi verða við hesari lóg 

avtiknar.

6. jan. UDENRIGSM, A-CIRKULÆ’RE NR. 1 VEDR. UDSTEDELSE AF IN- 
TERIMS4NATIONAL ITETS-CE RTIFI KATE R FOR SKIRE HJEMMEHØRENDE 
PA FÆRØERNE.

Ved udstedelse af dansk inlerims-nalionalitels-terlifikal for et =kib hjemmeliorende 
på Færoerne \U  udover de i instruks for udenrigstjenesten af 21. september 1932 
§ 68 indeholdte folgende regler være al iagtlage:

1) Den sædvanlige blanket (inslruksens form. nr. 39) benyttes, dog at overskriften 
til certifikatet affattes således:

»Dansk-interims-nationalilets-cerlifical for skib hjemmeborende på Færoerne.
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] certifikatets teksl eíter ordene ífyldestgor betingelserne for eje af skibe forende 
datiskx indsætles ordene: »herunder færosk«.

2) Hvis skib er indkobl lit Færoerne, sendes den i A-cirkulære nr. 3 af 9. juni 
191-8 afsnit l. stk. 1 omhandlede skriftlige eller telegrafiske anmodning om oplysning 
om kendingssignnl og navnets godkendelse iH lundfogeden i Thorhavn. Kendings- 
signalel vil blive tildelt indenfor bogstavgrup|>en XPOA lil XPZZ,

De i nævnte A-cirkulære i afsnit 1. slk, 2, 3 og 1 indeholdte bestemmelser finder 
tilsvarende anvendelse på skib indkiibt lil Eæriierne, og landfogedens besvarelse vil 
indeholde de til import- og valutakontrollens gennem forelse fornodne oplysninger. 
Dog skal den i stk. 3 foreskrevne hurtige meddelelse om udsledelse af et interims- 
nalionalitets-cerli fikat sendes direkte til landfogeden i Thorshavn og ikke til skibs- 
registreringskontoret i Kobenhavn.

3) Da lystfartojer er toldfri på Færiierne, finder de i A-cirkulære nr, 3 af 9. juni 
19'I8 afsnil 2 indeholdte beslemmelser ikke anvendelse på skib indkobl til Fær
oerne.

12. jan. LAGTINGSLOV (NR. 12) OM FlSKiEVRAGNINC.
1*) Al klipfi4t, som udfores fra Færiierne, skal, uanset til hvilkcl Jand eller hvilke 

dele af det ovrige kongerige, iidfdrselen sker, af vragere under overvragerens elfer 
en vnagerkonlrollors opsyn vurderes ag klassificeres, ligesom den skal opvejes på 
vægte, der opfylder de krav, der stilles i de derom af landsstyret givne forskrifter.

Pá samme máde skal al på Færoerne ilandbragt fisk, der sælges som saltfisk, uan
set lil hvilkel land eller hvilke dele af del ovrige kongerige udfiirsclen sker, vurderes, 
klassificeres og opvejes.

Overvrageren og vragerkontrollorerne ^kal såve] i del i slk. 1 -om det í slk. 2 nævnlc 
tilfælde fiire tilsyn med fiskens indskibning, stuvning og behandling i fragtskibene. 
Deres krav i så henseende er alle vedkommende pligtige at adlyde. Med hver fiske
ladning skal folge overvragerens eller vragerkonlrollorens attest, der påtegnes ko- 
nossementerne.

Al fisk skul være velsallet og omlagt senest S dage efler, at den er dræbt. Fisk, som 
ilandbringes på Færoerne som saltfisk, skal ved ilandbringeisen ifald mandskab eller 
reder iinsker det under vragerkontrol opvejes på samme måde som i slykke 1 ommeldt. 
Landsstyret kan dog bestemme, aL en del af den ved ilandbringeisen tilstedeværende 
vrager udsledl atleM. indeholdende vragerens bcdommeise af den pågældende fiske
ladnings kvalilel, sallningsgrnd og antagelige vægt ved ilandbringeisen kan Iræde i 
stedel for vurdering, klassificering og o[pvejning. Forsåvidt fisken ved ilandbringeisen 
ikke måtte være fuldsaltet (omlagt), afgiver vrageren atlesl herom, ligesom han i 
attesten fastsætter det tidspunkt, lu or vurdering, klassificering og opvejning skal 
finde sted. Landsstyret kan bestemme, at den i 2. punktum nævnle attest Iræder i 
stedet for vurdering, klassificering og opvejning. Endvidere skal der finde vrag- 
ntng sled af al ikke tidligere vraget sallfisk, forste gang den sælges på Færoerne. 
Også om denne vrapning kan vragere udstede nttest.

De om den stedfundne vurdering, klassificering og opvejning udfærdigede attester 
har  i retlige forhold offenllig troværdighed. Modbevis er dog ikke udelukket.

En vraperkontrollor kan med overvragerens samlykke meddele en vrager fuldmagt 
til at udfore hvervet som \ragerkonlrolliir i sit sted. Der Iræffes herom nærmere be
stemmelser i det i 7. stykke nævnle arbejdsrcgulotiv.

Nærmere regler om vragningen og varens behandling både ved indskibningen og 
i fragtskibene fastsælles i et af landsstyret udstedt arbejdsTegulaliv  for  ̂ragerkonlrol- 
liirer og vragere.2)

2 Overvragere, der udnævnes af landsstyret, forer tilsyn med al vragning af fisk

x) Jfr. IL nr, 20 af 21. jan. 1950 og reglem, nr. 39 af 1. ju n i 1951.
Jfr. reglem, nr. 46 a í 22. m aj 1950.
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pa Færoerne. Han er tillige del offentliges konsulent i sager angående vrajining 
tilvirkning af fisk. Hans lonning fastsættes ved tjenestemandsloven.

3 Vrage rkontrollo rer udnævnes af landsstyret med tjenestested henholdsvis i Våp, 
Trangisvåg, i Klaksvig, på Skilefjord, i Vestmanhavn og i Thorshavn. Deres lonning 
fastsættes i tjenestemandsloven.

Antallet af vragerkontrollorer kan ændres ved bevilling på 'finansloven.
Der .påhviler vragerkontrollorerne de i §§ 1 og 8 ommeldle ojpgaver.
Vragerkontrollorerne skal forinden deres beskikkelse have erhvervet sis det for 

nodne kendskab til vragning af fisken og fiskens tilvirkning og behandling, enten 
ved beskæftigelse som vrager eller på anden måde.

4 Vragere beskikkes i forniidenl antal {på hvert fiskeeksporlsted af landsstyret efter 
over vragerens indstilling.

De skal, forinden de begynder deres virksomhed, undenskrive en højtidelig for 
sikring i en af landsstyrel fastsai form om, at de vii rette síg efter de be^lemmeher, 
der træffes angående deres virksomhed, og at de med flid og nidkærhed vil opfylde 
de pligter, der påhviler dem i deres bestilling.

5 Hverken overvrageren, vragerkontrollorerne eller vragerne må under nogen 
form modtage nogen som helst godtgorelse af de perroner, for hvilke vragningen ud
fores, af fragtbådens forer eller andre, der har no.et med båden eller vragningen at 
gore, udover den betaling, som er foreskrevet i denne lov eller i deres ðrbejdsregula
tiv, ligesom de ikke må stå i økonomisk afhængighedsforhold til nogen af disse.

Overvrageren eller vragerkontrollorerne må derhos ikke være interessenter i 
virksomheder, der lader vragning af fisk udfore, eller udfore arbejde hos eller pá 
anden måde yde tjeneste mod betaling lil kóbmænd eller andre, der lader vragning 
af fisk udfore. Ej heller må vragere som funktionærer slå i fasl tjenesteforhold lil 
nogen af disse eller som interessenter være tilknyttet pågældende virksomheder.

8 Til delvis dækning af landskassens udgifter til overvrageren s og vragerkontrol- 
lorernes liinningcr, dagpenge og rejseudgifter vil der i de i paragraf 1, 1. og 2. 
stykke, ommeldte tilfælde af rekvirenten være at erlægge en afgift af 20 ore pr. 
balle (50 kg) klipfisk og 10 ore pr. 100 kg saltfisk,i)

Denne afgift kan landsstyret under særlige omstændigheder midlertidigt nedsætte 
eventuelt frafalde.

De næs nle forskrifter om afgiftens betaling fastsætlea af landsstyret.
7 Vragernes Ion for deres arbejde med vragningen betales af rekvirenten efter 

regler, der nærmere faslsælles i vragernes arbejdsregulaliv.
Om fornodent udredes de pågældende omkostninger forskudsvis af landskassen.
I disse regulativer skal kunne træffes bestemmelse om, hvorvidt hver enkelt eks

portør for sit vedkommende skal bære disse afgifter, eller hvorvidt der skal finde 
en fordeling sted af disse pá samtlige eksportorer.

1 tilfælde af uenighed mellem de pågældende angående vragernes re^nin^er ifoige 
nærværende lov, skal sysselmanden kunne decidere med bindende virkning.

8 Foruden deres virksomhed ved vragning af klipfisk til eksport og sallfisk skal 
vragerkontrollorerne være pligtige til efter en af oven rageren fastsat turnus al 
rejse om i deres distrikter for at vejlede folk med hensjn til behandlingen af fisk 
og fore tilsyn med den. 1 regulativerne vil der være al træffe bestemmelse om, 
hvorledes omkostningerne skal afholdes.

£ndvidere skal vragerkontrollorerne og vragerne være pligtige til, om det forlan
ges, og det kan forenes med deres ovrige virksomhed, at yde deres medvirken 
ved bedommelsen af fisk udover de i § 1, slykke ly nævnte tilfælde, i å fald 
betales vragernes limninger, dagjsenge og rejseudgifter af den, der har forlangt 
deres medvirken, med den i henhold til de herom gældende regler fas^atte betaling.

9 Overtrædelse af de i denne lov indeholdte bestemmelser straffes med bóder, 
der tilfalder landskassen.

5) Som [undret ved 1], nr. 20 af 7. apr. 1952.
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Sager i anledning af disse overtrædelser behandles om politisager.
10 Denne lov træder i kraft straks. Samtidig ophæves lov nr. 71 om vragning af 

fisk på Færoerne af 23. marts 1932.
Nærværende lov bliver at tage o|p til revision i lagtingssamlingen 1951 55.

12. jan. Loglingslóg nr. 12 um F1SKAVRAK1NG.
l l ) Allur klippfiskur, ið verður ílutlur úr Foroyum. skal, sama lil hval land ella 

hvonn annaii stað í rikinum. hann verður fluttur, verða metlur og flokkaður av vrak- 
arum undir umsjóri av yvirvrakara ella vrakieftírlitsmanni. Somuieiðis skal fiskurin 
verða vigaður í  vektum, sum uppfylla lær treytir, ið landsstyrið harum fyriskipar.

Á sama hátt ska) allur fiskur uppskipaður í Foroyum, ið verður seldur sum salt- 
fiskur, verða mettur, flokkaður og vigaður, sama til hvat land ella annan stað í rik
inum, hann verður fluttur.

Yvirvrakari og vrakieftirlitsmenn skulu í báðum leimum fiirum, suiji nevnd eru i
1. og 2. stykki, hava uinsjón við, hvussu fiskurin er innskipaður, loddur og viðfarin í 
útfluttningsskipunum. Fyrískipunir teirra 'hesum viðvikjandi eru allir viðkomandi 
skyldigir at lyða. Hvorjum íiskafarmi skal fylgja váttan yvirvrakara ella vrnkieftir- 
litsmannB, skrivaS á íarmprógvi.

Allur fiskur skal verða væl saltaður og umrivin seinast 8 dagar aftaná, at hann 
er dripin. Fiskur, sum er skipaður up(p í Foroyum sum saltfiskur, skal, tá ið hann 
verður uppskipaður, ífall monning ella reiðari ynskir tað undir vrakieflirliti 
verða vigaður á lann hátt, sum nevndur er í 1. stykki. Tó er landsstyrinum heimill 
ut gera av, at váttan frá vrakara, sum var lijástaddur, lá ið fiskurin varð skipaður 
uppá land, og sum inniheldur álit vrakarans á góðsku, salting og ætlnðari vekt 
av fiskafarminum, tá ið hann varð uppskipaður, og <í hagreiðing fisksins íramm- 
anundan gongur í staðin fyri meling, flokkan og vigan. Er nú [fiskurin íkki fuli- 
saltaður (umrivin), lá ið hann verður u[ppskipaður, gevur vrakarin váttan um hetta, 
eins og hann i váttanini áselir, nær ið meting, flokkan og vigan skal vera. Landsstyrið 
kann gera av, at váttanin, sum nevnd er ií 2. punktum, gongur í staðin fyri meling, 
flokkan og vigan. Framvegis skal allur saltfiskur. sum ikki hevur verið vrolcaður 
áður, verða vrakaður, fyrstu ferð hann verður seidur í Foroyum. Eisini um hesa 
vraking kann vrakari geva váttan.

Tær váttanir, sum gjordar eru um meting, flokkan og vigan, hava í rættarviður- 
skiftum alment sannleiksgHdi. Tó er ikki lokað fyri mótprógvi.

Lcryvt er vrakieftirlilsmanni, lá ið hann fær samtykki frá yvirvrakara, al veila 
vrakara íulltrú til at starvast i staðin fyri seg sum vrakieílirlitsmaður. Um hetta 
verður gjiillari fyriskipað i starvsreglugerðini, ið umrodd er í 7, stykki.

Gjollari reglur um vrakingina og vbruviðgerðina, bæði meðan inn verður skipað 
og umborð í  farmaskipunum, verða settar í starvsreglugerð fyri vrakieftirlilsmenn 
og vrakarar, sum landsstyrið gevur út.2)

2 Landsstyrið skipar yvirvrakara, sum hevur i hetidi umsjón við allari fiskavrak- 
itig í Foroyum. Eisini er hann ráðgevari hjsí ti almenna st málum viðvikjandi fiska- 
vraking og -virking. Lon hansara verður ásell i tænaslumannalógini.

3 Landsstyrið skipar vrakieftirlitsmenn við lænastustað í hesum stoðum: i Vági, 
Trongisvágí, i Klakksvik, á Skálafirði, í Vestmanna og i Tórshavn. Lon leirra verður 
ásett í lænasiumannaióginL

Tað ber til at broyta talið á vrakicftirlitsmomium við veiling á fíggjarlógíni,
Vrakieftirlitsmenn skulu greiða úr iiondum tey slcirv, ið tilskilað eru í 1. og 8. 

grein,
Vrakieflirlilsmenn akulu, áðrenn leir verða skipaðir i sturvið, hava fingið neyð- 

lurvuligan kunnleika um fiskavraking og um, hvussu fiskurin eigur at verða virk

*) Sbr. II. nr, 20, 27. jan. 1950 og reglug. nr. 39, 1. juni 1951.
a) Sbr, slarvsrcghtjj. nr. 46, 22. nmi 1950.
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aður og hagreiddur, annaðhvorl við at hava slarvað sum fiskavrakari ella á annan 
hátt.

4 Landsstyrið skipar so nógvar vrakarar, suni torvast, á hvorjum íiskaúlflultnings- 
stað eftir tilmæií yvirv raka rans.

Teir skulu, áðrenn teir laka við starvi, undirskriva trygdarorð, sum landsstyrið 
fyriskipar, um, ul leir vilja fylgja teimum reglum, ið sellar verða viðvíkjandi starvi 
leirra, og idnir og nærlagdir rokja tær skyldur, sum á teimum Jivíia í stóðu leirra.

5 Hviirki yvirvrakari, vrakieflirlitsmenn ella vrakarar mega laka ímóli nakrari 
samsyning, hvorjari sum er frá teimum, sum vrakað er fyri, frá skipara á farma- 
skipinum ella oðrum, sum eiga við skipið ella vrakingina al gera, aðrari enn lon 
teirra, sum ásetl er i hesari lóg ella í starvsreglugerð leirra; heldur ikki mega teir 
verða fíggjnrliga heftir av nokrum leirra.

Yvirvrakari ella vrakieflirlitsmenn mega harumframt ikki eiga pari í virkjum, 
sum lala vraka fisk, ella arbeiða ihjá ella hava annað samsynt starv hjá keypmonn- 
um ella oðrum, sum vrakað er fyri. Heldur ikki mega vrakarar sum starvsmenn vera 
í  fastari tamaslu h já  nókrum av ihesum ella sum íognarur hava við hesi virki at 
gera.

6 Úlreiðslur landskassans lil lónir yvirvrakara og vrakieflirlilsmanna, dagpeningur 
teirra og ferðukoslnaður verða sum part goldnar við lað, at í leimum í 1. grein,
1. og 2. stykki, nevndu ftirum í'kai hann, sum vrakað er fyri, iata í avgjaldi 20 
oyru av hvorjum pakka (50 kg) av klippfiíki og 10 oyru av hvorjum 100 kg av 
saltf iski.1)

Tá ið serliga ber lil, hevur landsstyrið lieimild til fyribils al lækka hella avgjaldið 
ella sleppa lí.

Landsstyrið selir reglurnar um, hvussu avgjaldið skal rindast.
7 Líin vrakara fyri arbeiði teirra við vraking verður hann al gjalda, ið \rakað 

er fyri, eflir reglum, sum landsstyrið setir i starvsreglugerð vrakaranna.
Gerst lað neyðugt, verða hesar útreiðslur latnar úr landskassanum frammanundan.
f Itesunt reglugerðum slcal vera heimilt al gera av, annaðhvorl hvor útflytari 

sær skal greiða hesi avgjold, ella um tey skulu verða liknað á dllar úlflytarar.
Verður ósemja leirra millum, sum eiga lul í máli av rokningum vrakaranna eflir 

hesi lóg, sker syslumaðurin úrt og er avgerð hansara bindandi.
8 Umframt starv sítt við at vraka kjlippfisk til útfluttnings og saltfisk skulu vraki

eflirlitsmenn vera skyldigir al ferðast um í umdomum sínum til tess al leiðheína 
fiskahagreiðingini, hava umsjón við hagreiðingini, og skal yvirvrakarin skiipa fyri 
umferðum leirra. f slarvsregiugerðunum verður avgjort, hvussu kostnaðurin verður 
al greiða.

Vrakieflirlitsmenn og vrakarar skulu huraflrul, um lað er kraU, og lað ikki bagir 
starvi teirra annars, vera skyldigir at hjálpa til al doma um fisk eisini í oðrum fórum 
enn nevnd eru í 1. grein, I. stykki; lá skal hann sum hevur biðið hesa hjúJp, gjalda 
vrakarunum lon leirra, dagpening og ferðakostnað eflir leimum reglum, sum um 
helta eru sellar.

9 Brol móti reglunum í hesari lóg verða at revsa víð sektum, ið leggjast ti) lands- 
kassan.

Sakarmúl av hesum brotum verða al viðgera sum logreglumál.
10 Henda lóg fær gildi beinanvegin. Samstundis fer lóg nr. 71 um fiskuvraking í 

Fiiroyum frá 23. mars 1932 úr gildi.
Henda lóg verður al endurskoða i lingsetuni 1951 55.

27. jan. Lagting^lov nr. 20 om SILDEVRAGNING.
1 Al saltsild, herunder krydret saltsild, som udfores fra Færoerne, skal, uanset til 

hvilket .and olier hvilke dele af det ovrige kongerige, udforselen sker, uf (silde-) 
vragere under overvragerens eller vragerkonlrollórs opsyn, vrages og klassificeres.

>) S'.im liroytt við II. nr. 20, 7. npr, 1952.
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21) Færósk havsiid eller anden havsíld fanget af færosk skib, må ikke exporleres 
direkte til fremmed marked fra farigstfeJlet, men skal ilandbringes på Færoerne for 
at vrages og klassificeres som nævnt i § 1.

Landsstyret kan dog for året 1952, hvor særlige forhold taler derfor, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i denne paragraf om, at silden skal ilandbringes 
på Færoerne, og fra § 1 om, al silden skal underkastes vragning,

3 Tonderne, sum saltsilden exporteres i, skal opfylde de krav, der stilles i de der
om af landsstyret givne forskrifter.

4 Sallsilden skal opvejes på vægte, der på samme måde opfylder de krav, der stilles 
i de derom af landsstyret givne forskrifter,

5 Nærmere regler om sildens behandling under fangst, saltning og indskibning
i fragtskibene, såvel som selve vragningen, fastsættes i et af landsstyrel ud
stedt arbejdsregulativ for overvrager vragerkontrollórer og vragere.2)

B De, ifolge lagtingslov nr. 12 aí 12. januar 1950 om fiskevragning ansatte over
vrager og vragerkontrollorer, har  pligt lil at påtage sig tilsyn med vragning og klassi
ficering ifolge § L

Hvis landsstyret finder det nodvendigt med særskilt overvrager og vragerkontrollbr, 
får det bemyndigelse til at ansætte disse. Lonnen fastsættes på finansloven,

7 Landsstyret beskikker eíler overvragerens indstilling det fornodne antal silde- 
vragere.

iDe skal, forinden de begynder deres virksomhed, underskrive en hojtidelig for
sikring i en aí landsstyret fastsat form om, al dc vil relte sig efter de bestemmelser, 
der træffes angående deres virksomhed, og at de med flid og nidkærhed vil opfylde 
de pligter, der påhviler dem i deres bestilling.

Så vidt muligt skal fiskevragere ansættes som sildevragere.
8 Vragernes lon for deres arbejde med sildevragning betales af rekvirenten efter 

regler, der nærmere fas Isætles i det af landsstyret udfærdigede arbejdsregulativ for 
vragers; om fornodent udredes de pågældende omkostninger forskudsvis af lands
kassen. For sådanne udlæg har landskassen udpantningsret.

9 Til delvis dækning af landskassens udgifter til overvragerens og vrugerkon- 
trollorernes lonninger, dagpenge og rejseudgifter vil der i de i § 1 ommeldte tilfælde 
af rekvirenten være at erlægge en afgift af 2 ore pr. kg (2 kr, pr. tónde å 100 kg 
sild). Forskrifter om afgiftens betaling fastsættes af landsstyret.**)

10 De om den stedfundne vragning, klassificering og opvejning udfærdigede atte
ster har i retslige forhold offentlig troværdighed. Modbevis er dog ikke udelukket.

11 Overtrædelse af de i denne lov indeholdte bestemmelser straffes med boder, 
der tilfalder landskassen. Sager i anledning af disse overtrædelser behandles som 
politisager.

27. jan. Logtingslóg nr. 20 um SILDAVRAKING.
1 011 saluild, herundir kryddrað saltsild, ið verður flutt úr Foroyum, skal, sama 

til hvat land ella hvónn annan stað í ríkinum hon verður flutt, verða melt og ílokkuð 
av (silda-) vrakara undir umsjón av yvirvrakara ella vrakaraeflirlilsmanni.

24) Foroysk havsild ella onnur havsild, veidd av foroyskum skipi, má ikki flyt
ast beinleiðis frá veiðustaðnum lil úllendskan marknað, men skal leggjast upp a 
Foroyum fyri al verða mett og flokkað samsvarand i reglunum í § 1.

Landsstyrið kann tó fyri áriS 1952, har serligar umstoður tala fyri tí, gera avvik 
frá krovunum í hesi grein um, at sildin skal leggjast upp i Foroyum, og í § 1 um, 
at sildin skal koma undir vraking.

3 Tunnurnar, sum sallsildin verður úlflutl í, skulu uppfylla tær treytir, sum lands
styrið harum fyriskipar.

l ) Som ændret ved II. nr. 41 a í 19. aug. 1952.
s) .ífr. reglem, nr. 44 a f  3. m aj 1950 og bek. nr. 55 af 23. aug, 1950.
°) Som æ ndret ved 1!. Jír. 21 a í  7. apr. 1952.

Sum Itroytt við 11. nr. 41, 19. nug. 1952,
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4 Vektirnar, sum sullsildin verður vegað á, skulu somuleiðis uppfylla tær treytir, 
sum landsstyrið harum fyrikipar.

5 Gjollarj reglur um víðgerðina, meðun sildín verður veidd, saltað og innskipað í 
flutlningsskipið, eins og hvussu sjálv metingin skal fara fram. verða av landsstyri- 
ttum sellar í slarvsreglugerð fyri yvirvrakaran, vrakaraeftirlitsmenn og vrakarar.1)

6 Teir, sambært lógtingslóg nr. 12, 12. januar 1950, um fiskavrokitig sellu yvir- 
vrakari og vrakaraeftirlitsmenn, hava skyldu til at álaka sær umsjón við metan og 
flokkan sambært § 1.

Uin landsstyrið heldur tað vera neyðugt at sela serstakan yvirvrokara og vrak- 
araeítirlitsmann, fær laðheimild at setahesar. Lonin verður ásett á fíggjarlógini.

7 Landsstyrið skipar eftir tilmæli yvirvrakarans so mangar sildavrakarar sum torv- 
ast.

Teir skulu, áðrenn teir laka við starvið, undirskriva trygdarorð, sum landsstyrið 
fyriskipar um, at leir vilja íytgja leimum reglum, ið setlar verða viðvíkjandi slarvi 
leirra, og ídnír og nærlagdir rokja tær skyldur, sum å leimum hvíla í slarvi leirra.

So vítt gjorligí verða fiskavrakararnír at seta i starvið sum sildavrakarar.
8 Lón vrakara fyri arbeiði leirra við sildavraking verður hann at gjaida, ið 

vrakað er fyri, eftir reglum, sum landsstyrið setir í  starvsreglugerð vrakaranna; 
og gerst tað neyðugt, verða hesar utreiðslur fyribíls latnar úr landskassanum. Fyri 
slíkar úlreiðslur hevur landskassin útpantningsrætt.

9 Útreiðslur landskassans til lonir yvirvrakara og vrakaraeftirlitsmanna, dagpen- 
ingur teirra og ferðakoslnaður verða sum part goldnar við tað, at hann, sum vrakað 
er fyri letur í avgjaldi 2 oyru pr. kg (2 kr. pr. tunu å 100 kg sild), Landsstyrið setir 
reglurnar, hvussu avgjaldið <=kal rindast.")

10 Tær váttanir, sum gjórdar eru um meting og flokkan og vegan, hava í rættar- 
viðurskiftum alment sannlciksgildi, Tó er ikki lokað fyri mótprógvi.

11 Brot móti reglunum í hesari lóg verða revsað við sektum, ið leggjast til lands- 
kassan. Sakarmál av hesum brotum verða at viðgera sum logreglumál.

7, febr. Laglingslov nr. 21 om midlertidigt tillæg lil hjem, i hvilke personer 
i henhold til kundgorelse nr. d l  af 1. okt. 1910 er anbragt i KONTFtOLjLEllET FA
MILIEPLEJE.

1 Fra 1. april 19'19 at regne og indtil videre tildeles der den, hos hvem en person 
er anbragt i kontrolleret familiepleje i medfor af de herom gældende regler, et til
læg, der bringer den samlede årlige betaling, inelusive dyrtidstillæg, for hver person, 
der sfiledes er anbragl, op på

600 kr, for personer under 18 ár og 
1200 kr. íor personer over 18 år.

2 Merudgifterne i henhold tii denne laglingslov afholdes af landskassen.

7. febr. Loglingslóg nr. 21 um íyribils uppískoyli til heim, hagar persónar sam
bært kunngerð nr. 13 av 1, oktober 1910 eru settir í HEIMiARØKT UNDIK EFTlli- 
L1TI.

1 Frú 1. april 1919 og frameflir fær hann, hjá hvorjum persónur er sellur í heima- 
rókt undir eflirliti eftir galdandi reglum, eitt uppískoyli, ið hækkor tað samlaða års- 
gjaídið við dyrtíðarvtðbólim fyri hvonn persónín, hann hevur í heímarokl. uppá

600 kr, fyri persónar undir 18 ár, og 
1200 kr. fyri persónar yvir 18 ár.

2 Meirkostnaðurin sambært hesu liigtingslóg rindar landskassin.

!) Sbr. starvsreglug. nr. 44, .3, mai 1950 oy kiinny. nr. 55, 23. aug. 1950.
3) Sum broyll viS II. nr. 21, 7. apr. 1952.
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10. febr. RÆÐI LANDSSTYR ISLNS YVIIi K O M M UNUNUM . (Lbgtings. 
samtykt.)

Alil. Kommunala nevndin hevur . . .  ináhð um loku uv lendi lil havnuverk . . .  
Loyvi lil Jiesa ekspropriation skal sóknarstyrið íiava snibr, pr, 27 i lóg nr. 30, dag- 
sett 28. februar 1872, Landsstyrið hevur ... givið sóknnrslyrinum loyvi al laku ein 
pari av lí oki, leir hava biðið um, men . . .  teir balda tað vero ovlítið. Loglingið hevði 
íyrr hægsta umsilingarvaid yvir sóknarkommununum í tílíkum málum, men smbr. pr.
5 í logtingslóg nr. 1, 13. mei 1918, stendur landsstyrið tt 1 svars fyri umsitingini av 
sermálum, herundir ekspropriation lil serstok endamál. Nevndin má halda, at tað 
ræði, ið liigtingið fyrr hevði sum yvirkoitimunalráð, sambærl nyggju styrisskipanim, 
er farið yvir til landsstyrið til avgerður og heldur lí, at landsstyrisins avgerð í hesum 
mnli má verða avgerandi . . .  U-ppskot: LoglingiS ásannar, at landsstyrið hevur cnda- 
liga avgerð í liesum málí.

11. febr. Luglúigslov nr. 23 om INDFØRSELSAFGIFTER m. v. (som denne er 
ændret ved iaglingslovene nr. 58 af 7l9 1950, 66 af GilO 1950, 11 af 6 fi  1951 og 
71 af 18/12 1951).

1
D RIKKEVARER M
VIN kr.
Lbnr.

1. Æblecider, der indeholder hojst 9 rumprocenl a lk o h o l ......... .....1 liler 0,35
2. Mousserende vine (champagne) ....................... ...  ... . . .  1 liter 8,00
3. Bordvine (rodvine og hvidvine) ............................................... ......1 liler 2,00
1, Anden vin ... ... ........................................................................ .......1 liler G,00

SPIRITUOSA OG SPRIT
Brændevin og ukvavit

5. af 50 rumprocenl og d e ru n d e r ................  .. . . . .  ...................... ..... 1 liter 14,00
6. over 50 rumprocenl, men ikke over 70 rum procenl..................... 1 liler 20,00
7. over 70 rum procent.................... ............... ............................ . . .  1 liter 28,00

Andre varer undtagen fuldstændig denatureret spiritus
8. af 50 rumprocenl og d e ru n d e r ................................................. ........... 1 liter 21,00
9. over 50 rumjprocent, men ikke over 70 rumprocent ..................... 1 liter 28,00

10, over 70 rum procen l .....................................................................  .. 1 liler 10,00
Anm. 1: Likiirer henhorer under Ibn. nr, 9.
Anm. 2: Sprit, der indfores lil apoleker til brug ved tilbe
redelsen af medicinalvarer, kmi indga lil en afgift af 35 ore 
pr, liter, mod at apotekeren ved hver indfiirsel afgiver skrift
lig erklæring p i  tro og love om, at det pågældende parti 
spriL udelukkende vil blive anvendt i nævnte íijemed. Hvis 
sådan spril denatureres af apotekeren til hospitalsprit efter 
nærmere af landsstyret fastsatte regler, vil der kunne ske til
bagebetaling uf den erlugle afgift.
.Sprit, der udleveres til påfyldning af skibskompasser, kan 
indgå til en afgift af 35 ore pr. liler efter nærmere af lands
styret fastsatte regler.
Ufuldstændig denatureret spiritus, der indfores af apoteker, 

kan efter nærmere af landsstyret foreskrevne reiiler indgå 
afgiftsfri.

ØL
11. 01, der indfores fra det ovrige kongerige og er af den art, at
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det ikke er hiijere beskattet, end ó| af den i lov nr. 111. af
1. april 1922, § 2, jfr, lo\ nr. 221 af 1, maj 1923, § 1, om
handlede skatteklasse 11 .......................  ... ....................................  1 liter 0.10

12. Andet ... ........................... ....................................................................  1 liter 0,80

MINERALVAND M, M. 
li-t. Mineralvand, limonade, ciíronvand o. desl. samt andre alko

holfri dríkkt varer Id. v. s. med et indhold af hojst 2,5 rum
procent alkohol), fremstillet af frugtsaft ... .............................. 1 liter 0,10

FODTØJ
1 L Fodtoj, undtagen guminifodlíjj, stoffodtoj med gummi^ål og

træsko ............... . ............... - . . .............. ... ......... ...................  af værdien 10 rf

FRUGTER
15. Tiirrede, spiselige frugter .................................................  ................  1 kg 0,05
16. Niidder og mandler samt abrikos- og ferskenkerner.......................  1 kg 0,20

GALANTERI OC BIJOITERI VARER SAMT NIPSSAGER
17. Galanteri- ojí bijouterivarer samt nipssuger, herunder såvel 

aigle som uægie smykker, perler, urmbånd, broscher, krave- 
brystknapper, manchetknapper, ringe, slipsnåle, hals- og ur
kæder, hårspænder, nakkekamme, nåle o, lign, pyntegen
stande. Alle stags lamper, lysekroner, kandelabre, lampetter, 
lysestager, ampler, lygter, lysstof- og neonror, standerlamper, 
kluverlamper, skrivebords-.natbords- og andre bordlamper 
saml dele hertil, lumpekupier og lampeskairme, alt såvel i 
færdig som i ufærdig stand, Skrivetiijer, brevpressere, pupir- 
knive, signeler, askebægre, tobaksæsker og andet udstyr lil 
skrive- og rygeborde, Bordopsatser, vaser, bonbonnierer, 
niipsgenstande, slatuellcr, figurer, platter, relieffer og andre 
dckorationsgenslandc. Julepynt. Hårborsler, klædeborster
o. desl, Pudderkvaste og pudderdåser, dametasker. manicure
genstande, kamme og spejle m. v. Afgiften angår alle under 
dette ibnr, anforte varer uanset stoffets art, dog undtagen
kunstige tænder og brilleslel .............................. ................. a f værdien 50 %.

GLASVARER
18. Glasvarer, undtagen flasker, lampeglas, glodelamper, brille

glas og ufolieret glas i tavler eller ruder uf værdien 15 % 
iAnm.: Gtusvarer til fotografisk brug se Iltn. 21 og 22 .

GUMMI
19. Daik saml ringe og slanger til aulomobiler, motorcykler og

cykler ... ........................................ ... ....................................  af værdien 10 °/n

INSTRUMENTER SAMT RADIOMODTAGERE M. V.
20. Klaviaturinslrumcnter, radiomodtagerapparaler og andre 

musikinstrumenter samt dele til sådanne. Plader iil mekani
ske musikinstrumenter. Grammofoner, fonografer og lign. 
instrumenter samt dele og tilbehíir derlil, herunder stifter og
indspillede eller uindspillede plader og va lse r .......................  af værdien 20 °'o
Anm.: Flygler og klaverer henfores under foranstående 
liibe nr., selv om de ved indforsel mangler enkelte bestand
dele, såsom klaviaturer eller mekanik og deslige.

923



1950 11. febr.

Endvidere heníóres herunder færdige rygge eller opbygnin
ger (med eller uden slrenge) til pianoer og flygler samt fær
dige harmoniumsmekanikker (bælg med påsiddende vind- 
brædt, tonebord og klaviatur).

FOTOGRAFI REKVISITTER,
herunder fotografiapparater og dele hertil, films, plader, lys-
foUomt papir m. v.:

21. Fotogrufiske glasplader ........................................................ ... .......... ... 1 kg 0,30
22. Andre varer ............................................................................... ..af værdien 20 %

'LER-, FAJANCE- OG PORCELÆNSVARER, 
undtagen ror, mursten, tagslen, fliser o, desl.

23. Badekar, vaskekummer, klosetíkSle, urinaler o. lign....................... .. 1 kg 0,10
21. Andre varer . . .  . . .  ............................ . . . .  .......... ... ................af værdien 15

KAFFE- OG KAFFESURROGATiER
25. Rå kaffe ....................................................................................................  1 kg 0,80
26. Brændl kaffe, såvei umulel som malet, og kaffeekslrakt ..............  1 kg 1,00
27. Cikorie og alle aJidre brændte kaffesurrogoter.................................. 1 kg 0,70

Anm.: Blandinger af kaffesurrogater og brændl kaffe hen
fores under Ibn. 26.

KAKAO
Kakao, sóvei kakaobiinner, kakaoskaller og kakaosmor som 
kakaomei (Icakaopulver) og kukaomasse i blokke eller des
lige:

28. Uden indhold af s u k k e r .................................................  ..................... ..1 kg 1,00
29. med indhold af sukker .................................................................. . ... 1 kg 1,00

KORN OG KORN VARER M. V.
30. Kartoffel mel, -stivelse og - s o g o ........................................................ ......1 kg 0,05
31. Ris og sago (gryn, mel og s tive lse ) ....................................................... 1 kg 0,05

KRUDT
og lignende eksplosive sloffer, sásom skydebomuld, dynamit, 
nitroglycerin m. m., samt fyrværkerigenstande, knaldhælter, 
palronhylslre med knaldsat^ og deslige fabrikater deraf, 
minetråd, friktionssvamp, friktionslys og alle slags friktions-
lændstikker:

32. Fyrværkerigenstande ........................................................ . . .  ...  uf værdien 50 %
33. Andre varer .................................................................................  af \ærdien 10 %

KRYDDERIER
3 4  Alle slags ................................................................................................  I kg 1,00

35. LEGETØJ og selskabsspil samt dele til sådanne v a r e r .......... af værdien 50 /̂o

MANUFAKTURVARER
36. Gulvtæpper og Gulvíæppetojer.................... .......................  aí værdien 20 %
37. Garn og tråd med undlagebe af sutursilke, fiskesnoTe, tov

værk og sejlgarn.
a. nalur- eller kunstsilke uanset ulkens mængde, når denne

blot påvirker varens udíeende .............................. ... ................af værdien 30 r/c
b. ellers .. . ... .......... ... ................................................ . . .  ... ... af værdien 15 %
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Anni.: Spindestoffer af natursilke og kunstsilke afgiítsbe- 
rigtiges ;om garn. Andre spindestoffer er afgiftsfrie.

38. LINOLEUM OC VOKSDUG........................................................
39. Strbmper og Sokker, nár de helt elier delvis beslar af natur

eller kunstsilke, undtagen 1) ciastikstromper og 2) sirom- 
per og sokker uf uld eller vegetabilske stoffer med ibrode- 
rede eller stukne forsiringer af kunstsilke, når silken hojst 
udgor 6 %  af stoffets vægL....................... ..............................

40. Alle andre m nn u faklu rva rer, herunder metervarer, tricotage 
og klædningsstykker m, v., uanset materialets art, med und
tagelse af gummiklæder, filt, imprægneret med tjærestoffer,
f. eks, til skibcforhudning og tagbeklædning, isoleringsfilt 
eller lignende, fiskenet og færdige fiskegarn, hessian, sække, 
sejl- og presenningsdug, grimer og gjorder, tvist og tvist
affald samt val.

a. af natur- eller kunstsilke uanset silkens mængde, når denne 
blot påvirker varens udseende ..........  . . .................... . ...........

b. ellers ................  *.......................................... ..............................
Anm. 1: Vurer, der består af plastik eller andre kunststof
fer, afgiítsberigtipes som manufakturvarer. Det er ikke en 
betingelse herfor, ot varen er strikket eller vævet.
Anrn. 2: Såfremt der indfores manufakturvarer, og del ikke 
tydeligt fremgår af fakturaen, om varen består af silke eller 
ej, vi) den være at fortolde som silkevarer.
METALVARER

11. Arbejder af guld, solv og platin samt arbejder af jern, stål 
og andre metaller, når de er forgyldte, forsolvede eller plet
terede med ædle melaller, dog undtagen bril les te l............. .

PAPIR
12. Tapeter, tapetborter o. lign. samt tapelpapir ... .......................
13. Spillekort .......... *........  ........................................................

Anm.: Cigaretpapir se nr. 65.
Papirvarer til fotografisk brug se nr. 21 og 22.

PARFUMER
og kosmetiske artikler, herunder loiletniidler tíl hud-, hår- og 
mundpleje samt al slags sæbe til toiletbrug såvel flydende 
som i håndstykker:

14. Sæbe og tandpasta eller pulver ........................... . ... ..........
15. Andet ............... , ......... . ... ............... . ..........  .......................

SKIBE, BADE OG FARTØJER
16. Lyslfartiijer, der er bestemt til at frem dm es ved sejl eller 

maskinkraft, samt kanoer, kajakker, kaproningsbåde og lig
nende rofartojer til sporlsbrug ................  ..............................

SKIND OG HUDER
17. Alt bundtmagerarbejde samt arbejder af læder og skind, 

undtagen seletoj for sa vidt ikke særskilt la r í fe re t ................

SPISEVARER
18. Fiskekonsenea, undtagen hummer, krabber, krebs og rejer
18. a. flode og kondenseret mælk, og*å i pulverform og under her

metisk lukke ........ . ................. . . .  .. . ..............................

af værdien 10 ca 

af værdien áO ca

aí værdien áO cb 
af værdien 15 cb

af værdien 50 %

af værdien 15 co 
... I spil 2,00

af værdien 15 cb 
af værdien 60 °b

af \ærdien 15 %

af \ierdien 50 co

.. . 1 kg 0,20 

... 1 kg 0,d0
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IB. b. al anden konserves . ..  .......................  ............................ . ..........  1 kg 1.00
Anm.: Tii hermetisk tukkede spievarer henregnes også kon
serverede spisevarer, som indfores i flasker, glas krukker etc. 
lil detailsalg.

18. c. Kager, kiks, vafler og deslige, undlagen u&odede skibskiks . . .  af værdien 15 %
19. Chocolade og chocoiadevarer, konsumis, takridsvarer samt 

sukkervarer, sisom karameller, bon-bons, marcipan, bolcher
o. lign................... ..................................................................................  1 kg 4,00

50. Sukker . ..  ................. ...................... . .......... ......................................  1 kg 0,05
51. Te ............................................................................................................. 1 kg 0,70 

TORAK OC TOBAKSVARER 
Cignrer lil en indkobspris of:

52. 15 ore pr. slk, eller derunder . ..  . ............ . . . .  ................. .. . 100 slk. 10,00
53. over 15 ore, men ikke over 30 ore pr. stk................................ .......100 stk. 20,00
51. over 30 ore, men ikke over 50 orejir .  stk...................  .......... .......100 stk. 30,00
55. over 50 ore, men ikke over 75 ore pr. stk...................  .......... .......100 stk. 10,00
55. a, over 75 ore pr. slk................................  ....................................  100 stk. 50,00
56. Cigarillos .........................................................................................  100 stk. 10,00

Anm,: Sondringen mellem cigarer og cigarillos ved afgifts- 
berigtigelsen sker alene på grundlag af vægten, således al 

varer ,der ikke vejer over 350 gr. pr. 100 stk. afgiftsberig- 
liges som cigarillos, medens varer, der vejer over 350 gr. pr. 
100 slk., afgiftsberigligea som cigarer.
Cigaretter til en indkobspris af:

57. 2,75 kr, pr. 100 slk. eller d e ru n d e r ........ .................................  100 slk. 10,00
58. over 2,75 kr., men ikke over 4,00 kr. pr. 100 slk...................  100 slk, 12,00
59. over 1,00 kr., men ikke over 6.00 kr. pr. 100 stk............  .. . 100 stk. 11,00
60. over 6,00 kr. pr. 100 slk......................................................... . ... 100 stk. 16,00

Roglobok lil en indkobspris af:
61. 3,00 kr. pr. kg eller derunder .. . . . .  ....................... . . .  ................. 1 kg 2.00
62. over 3,00 kr. pr. kg. men ikke over 6,00 kr pr. k g .......... ........  1 kg 6,00
63. over 6,00 kr. pr. kg ............. ............................................................  1 kg 9,00
64. skråtobak og snustobak .....................................................................  1 kg 6,00
65. cigaretpapir ...................................................... . .............................. 1 stk. 0,01

URE
66. Ure saml urkasser og dele til ure, undtagen tårnure og dele

hertil . . .  . . .  ... . . .  ....................................................... . ..........  af værdien 15 %

VOGNE OC ANDRE BEFORDRINGSMIDLER SAMT 
VOGNMAGER ARBEJDE
Automobiler og motorcykler samt dele og tilbehor lil så
danne, undtagen gummidæk, -ringe og -slanger:

67. Motorcykler og automobiler, bortset fra lastvogne................  af værdien 30 %
68. Andre varer ................................................ ................. ............... af værdien 10 %
69. Gykler saml dele og lilbehor lil sådanne, undtagen gummi

dæk, -ringe og -slanger ............................ ............ . .................af værdien 15 %

MØBLER
70. Mobler og miibeldele, herunder butiksudstyr ....................... af værdien 15 %

FARVESTOFFER M. M.
71. Guld-, solv-, bronze- og aluminiumspulver, pastelfarver, far

velader, alle farver (undlagen irykkerfarve) i delailsalgspak-
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ninper, herunder farver formede som tabletter, kugler o, 
lign., saml formede stykker lil farvelader og deslige. Alle 
fernisser og politur samt med alkohol eller æler lilberedte 
farver l herunder zaponlak i . Alle med olie, fernis, alkohol el. 

lign. lilberedte malervarer (herunder bonemasse op deslige) 
f amt på anden måde fremstillede dejgfarver, Tegnekridt og 
tegnekul, almindelige blyanter og farvestifler saml tusch.
Kalkerpapir og farvebånd. Blank- og anden 1 æd ersværte i 
pakninger af ikke over 1 kg brutto.
Al trykkerfarve undtagen sort . . .  ........................................ . af værdien 5 %

2 Fritagel for indforselsafgifl er alle andre varer end de under § 1 henhórende 
saml nedennævnte varer, selvom de efler deres beskaffenhed henhorer under § 1;

a. R“jsegods, d. e. klædningsstykker og andre rejsefornðdenheder, som rejsende 
medforer, forsåvidl de med hensjn til mængde og beskaffenhed af den oipkrævende 
rjymlifíhed skonnes al blive indfórl til den rejsendes eget brug under rejsen. De for* 
nikfne kontrolforanstaltninger fastsættes af landssljret, der endvidere har bemyndi
gelse lil at tillade fri indforsel af smátinir, som medbringes af rejsende og for hvilke 
afgifterne udgor ubetydelige belób.

b. Flyttegods, forsåvidl ejeren har værel bosat i det 6\rige rige eller udlandel mindst
1 år, når de pågældende genstande bærer spor af al være brugte, og når de indfores 
for deres regning og til brug for dem, der allerede har afbenyltel samme. Herom af
gives erklæring på tro og love.

c. Klædningsstykker op rejsegods, der har tilhort her hjemmehorende, som er 
dode uden for toldområdet, forsåvidl genstandene af den afgiftsopkrævende myndig
hed skonnes at være brugte.

d. Instrumenter m. v., som rejsende kunstnere benytter til udovelse af deres kunst, 
når sådanne genstande af den afgiflsopkrævende myndighed skonnes at være brugte.

e. Modeller og prover af ibvrigl afgiftspligtige varer, nar de skonnes ikke at være 
tjenlige til andet brug.

f. Kunstværker, oldsager og deslige til offentlige samlinger eiler andet offentligt 
brug. . . . .

3 Landsstyret bemyndiges til al tilstå afgiftsfri indforsel under kontrol:
a. af skibs- og luftfartojers fombdenheder under disses ophold ved Færoerne.
b. af brugte sager, der indfores som gaver eller arv til uformuende, og tillige af 

andre sager, der indfores som gaver til brug for velgorende stiftelser eller for institu
tioner og lignende. Endvidere af brudeudslyr-genslande, forsåvidl de er beslemt for 
personer, der har været bosat i udlandet mindst 2 fir, og som på grund af giftermål 
med en i toldterritoriet bosat person flytter lier lil landet. Undtaget fra sådan afgifts- 
frihed er ápise- og drikkevarer, uforarbejdet parn og manufakturvarer =å\ el som andre 
til videre forarbejdning heslemte frembringelser samt alle slags råstoffer.

c. af sager, der indgår til reparation, vask, midlertidig anvendelse og lign. og 
genudfores, ligesom af sager, der efter i samme ojemed at have været udfort kommer 
tilbage til Færoerne.

d. af varer, som bliver iidelagt, inden afgiften er betall.
e. af varer, som efter at \æ re  udfort fra Færoerne fores tilbage dertil,
f. af indenlandske eller fremmede berigtigede varer, der \ed fbrselen fra el sled

i toldområdel til el andet har panseret fremmed sted, eller som, efler al være udfort 
herfra, fores tilbade, fordi de ikke har fundet afsætning eller af anden Arsag, og

g. af molorkoretojer og luftfartójer, der tilhorer danske eller udlændinge og af 
disse midlertidigt indfores hertil, når de pågældende befordringsmidler ikke under 
opholdet her anvendes lil transport mod belaling mellem indenlandske steder.

4 Af genstande, der er sammensat af forskellige bestanddele og i denne sammen* 
sætning Ikke henhorer under nogen af tariffens satser, belales afgift efter satsen for
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den bestanddel, der efler den opkrævende myndipheds skon giver genstanden dens 
karakter, selvom denne bestanddel ikke kan siges at være hovedbestanddelen.

5 En vares afgiftspligtige mængde vi] kunne ansæltes efter Fakturaens eller em
ballagens udvisende eller efter den gængse handelsmæssige slorrelsesangí- 
velse.

En vares afgiftspligtige værdi er fakluraprisen med fradrag af eventuel rabat og 
liden tillæg af indforselsafgifl efter nærværende lov, fragt, forsikring eller ondre ud
gifter ved varens forsendelse.

Kan varens rigtige mængde elier værdi ikke godtgores som foran nævnt, fast
sættes mængden eller værdien af den opkrævende myndighed.

Omregning fra fremmed til færiisk ment sker efter kursen på den dug, varerne af- 
giflsberigtiges.

G lndforselsafgiflen forfalder til belaling, så snart varen er oplo^el på Færoerne, 
eller -  forsfividt oplosning ikke sker, og det ikke drejer sig om varer, som direkte 
skal befordres videre med samme skib — når varerne er ankommet til óeme.

Har modtageren ikke forinden udleveringen erholdt den afgiftsopkrævende myndig
heds kvittering for afgiftens berigtigelse, er Jian pligtig inden 3 dage, efter aL varerne 
er kommet ham i hænde, al gore anmeldelse herom lil den opkrævende myndighed 
og samtidig al berigtige afgiften, hvis delle ikke er =ket.

Varer, der er afgiftspligtige efler •§ 1, má kun oplosses i Thorshavn, pá pladser, 
hvor sysselmændene og sognefogden bor, eller på andre pladser, som landsstyret 
bestemmer.

7 Afgiftspligtige varer mii ikke udleveres, forinden afgiften er betalt. Sker delte, 
er skibets forer, henholdsvis skibsekspediloren, ansvarlig for afgiftens betaling.

8 Betall indforelsafgift betales i reglen ikke tilbage, selvom varerne senere udfores. 
Dog ska) landsslyret kunne indromme den betalte indforselsafgifl tilbagebetalt af 
genstande, som udfiires, når omstændighederne efter anstillet undersogelse i det en
kelte tilfælde findes at tale derfor.

Landsslyret er bemyndiget til at yde skibsværfter en til indforselsafgiflen svarende 
godtgorelse for de til nybygninger af skibe, både og Tartojer anvendte afgiftspligtige 
mnteriuier saml, tilbagebetaling af de erlagle indíorselsafgifter nf materialer m. V. der 
er anvendt ved reparation eller ombygning af skibe, både og fartojer.

K A P, II. FREMSTILLINGSAFGIFTER
9 Del er forbudt på Færoerne ul fremstille de i § 1 nr. 1—10 og 27 nævnte afgifts- 

pligtige varer samt al fremstille ol, der indeholder 2 vægtprocent alkohol eller der
over.

t0  Ved erhvervsmæssig fremstilling på Færoerne af ol, der ikke omfattes af bpsí'im- 
melsen i § 9, suml af de i § 1 nr. 13, 50, 53— 65 omhandlede varer svares folgende 
afgifter:

a. 01 ...................................................................................-.................................
b. Mineralvand, limonade, cilronvand o. dsl. samt andre alkoholfri 

drikkevarer (d. v. s. med el indhold af hojsl 2,5 rumprocent al
kohol), fremstillet uf f ru g ts a f t .................... . ........................ .........

c. Chocolade og chocoladevarer, konsum-is, lakridsvarer samt suk
kervarer, såsom karameller, bonbons, marcipan, bolcher o. lign.

TOBAK OC TOBAKSVARER:
Cigarer, hvis pris ved salg jra  producent, uden tillæg af afgift 
efter nærværende lov er:

d. 15 ore pr. 3tk. eller derunder ............... * .. .  .............................. 100 stk. 10,00 kr.
e. over 15 ore, men ikke over 30 tire pr. slk. ................... . . .  ... 100 stk. 20,00 kr.
f. over 30 ore, men ikke over 50 iire pr. stk.......................................  100 stk. 30,00 kr.

1 liter 0,20 kr.

1 liter 0,20 kr. 

1 kg 3,00 kr.
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g. over 50 íirc pr. stk...............................................................................  100 stk. 10,00 kr.
h. Cigarillos ............................................................................  ................  100 stk. 10,00 kr.

Cigaretter, In is pris ved salg fra producciU uden tillæg af af
g ift efter nærværende lov er;

i. 2 kr. pr. 100 slk. eller derunder . ..  ... ....................... ................  100 slk. 8,00 kr.
k. over 2 kr., men ikke over 1 kr. pr. 100 slk....................................... 100 stk, 10,00 kr.
I. over 1 kr.. men ikke over G kr. pr. 100 stk. . ...................................  100 stk. 12,00 kr.
m. over 6 kr. pr. 100 s tk . ... ............... ..................................................... 100 stk. 11,00 kr.

Rógtolmk, hvis pris ved salg fra  producent uden tillæg af afgift
e.fter nærværende lov cr:

n. 3 kr. pr. kg eller d e ru n d e r ........ . ........................................ .........  1 kg 1,50 kr.
o. over 3 kr., men ikke over 6  kr, pr. k g ....................................  ...  1 kg 1,00 kr.
p. over 6 kr. pr. k g . ..................................................... ............................  1 kg 7,00 kr.

Skråtobak nt. m.
r. Skråtobak og snuslobak ..........  ................................................ . . . .  1 kg 4-,00 kr.

11 For erhvervsmaissig fremslillíng på Færoerne af andre varer end de foran 
nævnte kan landsstyret fastsætte afgift som for indforte varer.

12 Erhvervsmæssig fremstilling af de i nærværende kapitel omhandlede varer er 
kun titladl eíter forudgående anmeldelse til Færoernes Oppeborselskonlor,

13M De i nærværende kapitel omhandlede afgifter forfalder til belaling månedsvis 
bagud. Modtager af afgiftspligtig postpakke erlægger en ekstra afgift på 00 ore for 
hver pakke. Denne ekstraafgift er arbejdspenge, der lilfalder postvæsenet.

14 Landsstyret bemyndiges til
at indrom m e tilbagebetaling a f de erlagte frem stillíngsafgirter. når varerne udfores 

fra FæToerne.
al nedsælle afgifterne for varer aí de i §10 omhandlede arler og
at yde fradrag i afgifterne íor varer, til hvis fremstilling er anvendt afgiflspligtige 

råstoffer.

K A P. / / / .  FÆ LLES BESTEMMELSER.
15 De i nærværende lov omhandlede indfonels- og íremstillingsafgifter opkræves 

efter landsstyrcis bestemmelse og med bistand aí politiet og postvæsenet.
in  Er afgiften ikke belait senest 2 måneder efter forfaldsdag, kan den opkrævende 

myndighed Í íorniident omfang sælge varerne for modlagerens ri-iko ved offenLlig 
auktion ti! dækning af afgiílen m. v. Drejer det sig om varer, der efler lovgivningen 
ikke må sælges på Færoerne, skat den. der opbevarer forsendelsen, snarest muligl 
efter udlobet aí 2-måneders fristen foranledige varerne genudíort fra Færoerne.

17 Forfaldne afgifler kan inddrives ved udpantning.
18 Betales forfaldne freimtillingsafgifter ikke reltidígl, kan i gentagelsestilfælde den 

opkrævende myndighed forbyde den pågældende at fortsætte med fremstilling af af- 
giftspligtige varer, forinden de allerede forfaldne afgifter er betalt, og passende sik
kerhed for fremtidige afgifler er stillet.

19 Landsstyret íaslsætler de nærmere beslemmelser om afgifternes opkrævning 
og de fornodne kontrolbeslemmelser. Endvidere kan landsstyrel faslsælle regler for 
varers forsendelse og ekspedition til Færoerne fra del ovrige rige.

20 Indsmugling eller íorsog på indsmugling af de i nærværende lov nævnte varer 
medforer —  foruden i alle tilfælde konfiskation af varerne og disses emballager -  
tillige under skærpende omstændighederikonfjskation af del eller de befordringsmidler 
med tilbehor, som er anvendt i nævnte ojemed, eller som eíter sket indsmugling an
vendes til videre befordring af varerne her i landet. 1 ndlaget Tra konfiskation er dog 
farlojertpå 30 tons netto eller derover. Det kræves ikke som betingelse for sådan kon
fiskation, al ejeren af det pågældende befordringsmiddel er overbev ist om kendskab

Som ændret ved 11. nr. 66 ní 6. okl. 1950.
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li! det bjemed, hefordringsmidlel er anvendt lil, men det er tilstrækkeligt, at omstæn
dighederne peger imod ham. I tilfælde, hvor íorskyldt konfiskation af en eller anden 
grund ikke kan ske, tilsvares konfiskationsværdien. Ethverl befordringsmiddel hæfter 
derho ■ i alle tilfælde ikke alene for de at ejeren, men og-å for de af forer, mandskab, 
chauffbr, kusk eller lignende forskyldte boder m. v.

Findes ingen ejermand lil dc i skibet forstukne varer af den i nærværende lov om
handlede art, hæfter skibet i alle tilfælde for boden.

Med boder indtil 20,000,00 kr, eller fængsel (jfr. alm. borgerlig straffelov § 23) 
straffes hovedmamd og medhjælpere ved fuldbyrdet eller forsogt indsmugling af varer 
af den í nærværende lov omhandlede art. Med samme straf anses personer, som med
virker ved varernes salg her i landet eller selv kbbcr dem, uagtet de er vidende eller 
har formodning om eller dog efter omstændighederne, såiede3 navnlig under hensyn 
til varernes pris. burde have formodning om, al varerne er indsmuglede, hvorhos 
varerne eller deres konfískationsværdi tilsvares. J gentagelsestilfælde kan. forudsat 
at den tidligere sag er afgjort ved domstolene, tvangsarbejde indtil 2 ár anvendes, 
hvorhos pågældende, såfremt han idommes frihedsstraf, og forseelsen står i forbindelse 
med en af ham udbvel næringsvirksomhed, ikan frakendes reilen lil i et ved dommen 
nærmere fastsat tidsrum at drive den pågældende næring og eventuelt anden næring 
af beilæptet art. Nævnte tidsrum regnes fra den dag, da slraffen e r  udstået eller 
endeli? bortfalden i henhold til benådning. Er nævnte rel frakendl domfældte for la;n- 
gere tid end 3 år, kan landsstyret efler forhandling med politimesteren (landfogeden) 
gengive ham den frakendte rel.

Træffes el fartoj på under 120 tons netto indenfor terntorialgrauisen indehavende 
varer ombord af den i nærva:rende lov omhandlede art og lil cl afgiftsbeliib af mindsl
200,00 kr., arnes forsbg på indsmugling al foreligge, medmindre der kan skabes 
overvejende >andsynlighed for, al farlbjet ikke sejler i smuglerojemed.

Anden overtrædelse af nærværende lov og de i medfor af loven fastsatte regler eller 
forsog herpå straffes med bode, hæfte eller fængsel.

Boderne lil falder landskassen.
For brud på toldvæsenets lås og segl er den ansvarlig, i hvis varetægl låsen og seglel 

bar været betroet, medmindre denne beviser, at brudet ikke skyldes ham, samt at han 
har truffet sådanne rimelige foranstaltninger, som normalt ville hindre brudet.

Ved kontrollen med ind- og udforselen af va re r , ,penge m. m. er toldvæsenet beretti
get til al forelage eftersyn af personer, som indrejser her lil landet, eller udrejser 
herfra eller sotn fpå tiisvarende måde. såsom under toldvæsenets indklurering af 
skibe eller ved passagen til og fra skib, er undergivel toldvæsenets opsyn. Medmindre 
undersogelsen begrænses lil den ydre beklædning, må eflersyn på personer kun íore- 
lages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfórer 
varer eller penge m. m. skjult på sin person. Om toldvæsenets adgang lil at kræve 
politiets medvirken ved eftersyn gælder samme regler som ifor toldvæsenets forret
ninger iovrigt.

Eftersynet skal fke med slbrst mulig hensynsfuldbed og må ikke være videregående, 
end de kontrolmæssigc formål nbdvendiggbr. Ved eflersyn på person kan det kræves, 
al eftersynet overværes af et af den pågældende person udpeget vidne. Eftersynet 
må kun udfore^ og overværes af personer af samme kbn som den person, der skal 
efterses.

21 Boder for overtrædelse af nærværende lov og de i medfor af loven faslsatle reg
ler kan ikende* af toldvæsenel, medmindre efler toldvæsenets skon frihedsstraf er for
skyldt, eller toldvæsenet iovrigt måtte on=ke sagen afgjort ved domstolene. Lands
styret kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte eller eflergive de af toldvæ
senet pålagte boder. Den, hvem toldvæsenet som ovennævnt har pålagl bode, kan in
den 14 dage efter bbdepålæggel skriftligt begære sagen indbragl for og afgjort af ret
ten.

Dersom en her i landet boende person efter ved tidligere dom at være fundet skyl
dig for overtrædelse af denne lov eller efter inden retten nl have vedtaget bode for
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overtrædelse af en a í  disse beslemmelser påny overtræder bestemmelserne, såle
des al frihedsstraf idommes, bliver det i dommen at bestemme, at der skal finde be- 
kendtgorehc herom sted. Politiet bekendtgor derefter i det offentlige kundgørelses- 
blad og i andre udbredte blade en forkortet gengivelse af dommens indhold, således 
at domfa:ldles navn og bopæl angives. Udgifterne ved bekendtgo reisen betragtes som 
horende til sagens omkostninger.

Boder for overtrædere af denne lov kan inddrives ved udpantning, ligesom de even
tuelt kon gores lil gensland for afsoning efter lovgivningens almindelige regler.

22 Denne lo\ Iræder slraks i kraft.
Samtidig med losens ikrafltræden ophæves !o\ nr. 53 af 15, marls 1939, kund

gørelse nr. 2 af 20. januar 19 IS, lagtingslov nr, 9 af 8. marts 1949 og lagtingslov nr.
22 aí 31. marls 1919.

11. febr. Loglingslóg nr. 23 um INNFLUTTNI'NGSGJØLD o. a. (sum broyll 
við logimirslógunum nr. 58 av 7,9 1950, 66 av 6 !10 1950. 11 av 6/3 1951 og 71 av 
1812 1951).

1
D RYKKJU VØ RU R Gjald

nr. VÍN kr.
1. Eplavín, sum í mesta lagi inniheldur 9 rúmprocent alkohol ... 1 litur 0,35
2. Mousserandi vin (champagne) ............... . . . .  ....................... . . .  1 litur 8,00
3. BorSvín (reySvín og hvíttvín) .................................................  ... 1 lilur 2,00
I. annað vin .......................................................................... ................. .....1 litur 6,00

SPIRITUOSA OG SPRITT 
Brennivín og akvavit:

5. av 50 rúmprosent og undir ... ................................................. ... 1 lilur 11,00
6. yvir 50 rúmprosent, men ikki yvir 70 rúm prosen t................  ... 1 litur 20,00
7. yvir 70 rúmprosent .......... ..................................................... . ... 1 litur 28,00

Aðrar vorur udantikið heilt denaturerað spiritus
8. av 50 rúmprosent og u n d i r .................... .. .. . ... .. . .......... ..1 lilur 2 f',00
9. yvir 50 rúmprosent, men ikki yvir 70 rúm prosent................  . . .  1 lílur 28.00

10. yvir 70 rúmprosent *........................................................ ............... ..1 litur 10,00
Viðm. 1: Likorar hoyra undir nr. 9.
Viðm. 2: Fyri sjpritl, ið apotek innflyta til brúks við fram- 
leiðsiu av medisini, verður goldið 35 oyru pr. litur, móti al 
apotekarin Jivcirja ferð skrivliga váttar uppá æru og trúgv, 
at tann avvarðandi nogdin av aprilf i bert verður nylt lil om- 
anfyri nevnda endamál. Um apotekarin denaturerar til hospi- 
lalssprilt sovorðið sprill eftir greiniligari reglum, ið 
landsslyrið aselur kann lað rindaða gjaldið \erða aftur- 
goldið. Fyri spritt, ið úlflyggjað verður til al lata á skipskum- 
passir,, er gjaldið 35 oyru (pr, lilur eftir greiniligari reglum, 
ið lundsítyrið áselur,
Ófullkomið denaturerað spiritus, ið apotek innflyta, kann 
eflir greiniligari reglum, ið landsstyrið áselur verða inn- 
flutt uttan gjald.

ØL
11. 01, sum verður innflutt frá hinum partinum av kongaríki- 

num og er sovorðið, at tað verður ikki skaltað liægri enn 
bl, sum er av skattaklassa II, nevndum i lóg nr. 111, 1. april
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1922, § 2, sbr. nr. 221, 1. mai 1923, § 1 ..........................................  1 liUir 0,10 
12. Annað ................ ................. ............... ........................ . ................. 1 litur 0,80

MINERALVATN V. M.
13. Mineralvaln, limonada, citrónvatn o.l. eins og aðrar alkohol- 

íríar drykkjmorur (t. v. s. íum innihalda í mesla lagi 2,5 
rúmprosent a\ alkolioií). sum gjórdar eru av fruktsaft ................. 1 Htur 0,10

SKÓTOY
11, Skótoy, undantikið gummiskógvur, toyskógvar við gummi-

sólum og Irætuflur ........ . . . .  ... ............. ... ...... .........  . . . a v  virðinum 10%

FRUKT
15. Turkað írukl, ið etandi er ........................................ ...................... 1 kg 0,05
16. Notir og mandlur, eisini oprikos- og fersken kj arn or ..........  1 kg 0,20

SKREYTVØRUR, BIJOUTERIVØRUR OG NIPSLUTIR
17. Skreytvorur, bijoulerivorur og nipslutir, herundir bæði ekt- 

aðir og óektaðir skarlgripir, perlur. armbond, brosjur. krag- 
abróslknappar, mansjetknn|ppar, ringar, slipsnálir, háls- og 
urkelur, hárspennir, nakkaknmbar, nálir og tílikar 
skartlulir. 011 slog av lampum, ijósakrúnum, kande- 
lubruro, lampeUum, ljósaslatlum, amplum, lyklum, Ijós- og 
neonror, slandarlampur, klaverslajnpur. tikrivíborílís-, nátt- 
'borðs- og oðrum lampum, eisini borðlampum, og lulir til 
hesar, lampukuplar og lampuskermar, hetta um lað er í til- 
gjordurn ella lutvís tilgjordum líki. Olbúnaður til skrivar- 
og røykiborð. Borðpryði, vasar, bonbonnierlr, nipslutir, 
statuellir figurar, plaltur, relieffir og aSrir skreyllulir. Jóla- 
pynt. hárbustir, klæðibustir o. t. Puddirkvaslar, damulask- 
ur, hondrokiarvorur, kambar, spegl og annaS, Innfluttn- 
tngsgjaldið viðvíkir ollum i hesum greinnr. nevndu lutum, 
óansuð hvat teir eru virkaðir av, tó undantikið forlornar
lenn og bril lustengur..................................................................... av virðinum 50%

GLASVØRUR
18. Glasvorur, utlan flíiskur, lampuglos, gloðilampur, brillu-

glos og ófolíerað glas í lalvum ella r ú t u m ............................. av virðinum 15%
Viðm.: Glasvbrur til fotografiska nytslu er at firtna undir 
nr. 21 og 22.

GUMMI
19. Dekk, eisini ringar og slangur til bilar, motorsyklur og

syklur .. . ... ... ............... . ............... . ... ..............................av virðinum 10%

INSTRUMENTIR, RADIOTÓL O. A.
20. Nólnaborðsinstrumentir, radiomóttakarar og onnur lónleik- 

a-inslrumenlir, eisini serlutir lil tcirra. Grammofonir, fono
grafir og tílík inslrumentir, eisini tiltaks- og leysalutir ti! 
teirra, herundir stiftir og innspældar og óinnspældar plátur
og valsur ............. ........................................ . .............................. av virðinum 20%

Viðm,: Um flygil ella klavcrir við innflytun vanla einstakar 
lulir sutn nólnaborð, mekanikk o. t., Jioyra tey undir .helta

932



11. febr. 1950

sama nr., eisini høyrn herundír lilgjordir ryggir ella reis- 
ingar (við ella ultan slreingjum) lil piano ella ílygil eins 
væl og lilgjbrl harmoníumsmekanikk (bjolgur við bind- 
brellí, Ijóma- og nótnaborS).

FOTOGRAFISK TILFAR,
herundír fotografiapparatir og lutir til, films, plátur, Ijós- 
kvæml papipír o. t.

21. Fotografiskar glasplatur ... ....................... ........ , .......................  1 kg 0,30
22. Aðrar vorur ......................................... . .................... . ... av virðtnum 20%

LEIR-, STEINTOYS- OG POSTALÍNSVØRl'R,
undantikið ror, múrsteiriur, taksteinar, flisar o. t,

2'd. Baðikor, vosk, kloseltskálir, »urínalir« o. t .................................  1 kg 0,10
21. Aðrar vorur ... . . .  ... ...  .................................... ..* ..........avvirðinum 15%

K A F n  OG KAFFILÍKA
25. Óbrent kaffi .................................... . . .  .............................. , ...........  1 kg 0,80
26. Brenl kaffi, bæði malið og ómalið, eisini kaífiúrdráttur . . . . . .  1 kg 1,00
27. Sikoria og allir aSrir brendir kafíih'kar ...................................- 1 kg 0,70

\ið m .:  Blendingar av kaffilíka og brendum kaffi hoyrir
undir nr. 26.

KAKAO
Kakao, bæði kakaobonir, kakaoskol, kakaosmor eins væl 
og kakaomjol (kakuopulvir) og kakao í blokkum ella tílíkl.

28. Við ongum s u k r i ............................................................ . .. . ... ... 1 kg 1.00
29. Við sukri .........................................................................................  ... 1 kg 1,00

KORN OC KORNVØRUR O. A.
30. lEplamjol, -stívilsi og -sago ........................... ...................................  1 kg 0,05
A h  ííis og sago (gryn, mjol og s t ív ils i) ................  ............... . ...  ... 1 kg 0,05

KRÚT
og onnur spreingievni, so sum skjólibummull, dynamitl, 
nitroglycerin v. ni., eisini fyrverkarílutir, perlur, palrón- 
hylstir við perlum, minutráður, friktiónssvarnj>ar, friktíóns- 
Ijós, og oli slog av friktiónsíyrstikkum.

32. Fyrverkarílulir .............................................. ... ................ ..........avvirðinum 50%
33. Aðrar vorur ... .......................  ...................... . ................ . . .avv irð inum  10%

•KRYDDARÍ
34. 011 slog ...............................................................................................  1 kg 1,00
35. Leikuloy og felagsspiíl og lutír li) slíkor v o r u r ............. . . . .avvirðinum  50%

MANUFAKTURVØRUR
36. Cólvteppir og gólvleppitoy ............. ..........................................avvirðinum 20%
87. Tíígv og tráð, við undantiíkum av sutursilki., fiskisnórir,

togverk og seglgarn
a, av Jiátlúr- ella kunstsilki líknmíkið nogdínn hv silkí, bert

lað ávirkar útsjónd v o r u n a r .................... ...................................avvirðinum 30%
b. annars ................... . . .  ... ... ..........  ................................... .avvirðinum  15%

NB. Spunnir lutir uv nállúrsilki og kunslsílki lata toll sum
av gurni. Aðrir spunnir lulir eru fríir fyri toll.
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38. Linoleum og voksdúkur ............... . ........................................... av virðinum 10%
39. Sokkar og hosur, ið sum heild ella fyri ein part eru gjórd 

av nállúr- ella kunstsilki, undantikið 1) elastikksokkar og
2) sokkar og hosur av ull ella vegetabilfkum evni við upp- 
úseymaðum ella knyttum skreyti av kunstsilki, tá ið silkið
í mesta lagi er 6 %  av tilfarsvektini .................................... av virðinum 30%

10. Allar aðrar manufaktiirvorur, .harundir melurvórur, iriko- 
tasja og klædningsstykkir o. a. burtursæð frá tilfari við hes
um undanliikum: gummikUeði, filt tilselí við ijoni, t. d. lil 
akipaforhúðing, taklegging. isoleringsfilt o. t., nótir og lið- 
ug fiskagiirn, hessian, segl- og presendingsdúkur, grimur 
og gjordir, tvistur, Ivistburturkasl og vatt.

a, ov náttúru- ella kunstsilki likamikið nogdina av silki, bert
lað ávirkar útsjónd vorunar ....................... ... ..........  .......... av virðinum 30%

b. annars ... ................................. ... ...................... .......................av virðinum 15%
Viðm. 1. Vorur. ið eru gjordar av plaslikk ella oðrum
kunsttilfari, verða tollaðar sum nmnufakturvórur, Tað er 
eingín treyt, at vóran er bundin ella vovin.
Viðm. 2. Um so er, at manufakturvorur verða fluttar ínn, 
og tað ikki tyðuliga sæsl av faklurunum, um voran er úr 
silki ella ikki, verður hon tollað sum silki.

METALLVØRUR
11. Lutir av gulli, silvuri og platini, eisini lutir av jarni, stáli 

og oðrum metalli, lá ið teir eru íorgyltir, forsilvaðir ella
plelteraSir við edilmelalli, ló brillustengur undantiknar . . .ov  virðinum SO^c

PAPP1R
12. Tapetir og lapetbordar o. t., eisini tojietpappír ................ av virðinum 15%
43. Spælíkort ................................................................................. . . .  hvori spælið 2,00

Viðm.: Sigarettpappír Jioyrir undir nr. 65. Pappírsvorur 
til fotografiska nytslu Jioyra undir nr. 21 og 22.

LUKTILSI OG FR1ÐKANARLUTIR,
herundir vorur ti! hold-, hár og munnrokt, eisini oli slog 
av hondsápu, bæði í stykkjum og sum logur.

M, Sápa, lonnpasta ella pulvir ........................................................ av virðinum 15%
>5- Annað ...............................................................................................av virðinum 60%

SKIP OG BATAR
36. Lystskútur, ætlaðar til segl ella maskinu, eisini kanoir,ka- 

jakkir. kapjpróðrarbálar og aðrir róðrarbátar til ítrólta- 
nyIsIij ..............................  ....................... . . .  ....................  . . .  av virðinum 15%

SKINN OG H0ÐIR
17. Alli lutir av loðíkinn op vorur gjordar av leðri og skinn, 

undantikið selatoy, um tær ikki eru undir oðrum serskild-
um gjaidi .. .  . . .  . . .  ..................................................................... av virðinum 50%

MATVØRUR
J8. Fiskuhermelikk, undantikið hummarar, krabbar, krebs og

rejer .................... .................................................................................. 1 kg 0,20
18. a. flómi og niðuríoðin mjúlk, eisini i pulvuri og undir hermet

iskum loki ....................... ....................... .................... ................ 1 kg 0,30
18. b. alt annað konserves ............................................................................  1 kg 1,00

9 3 1



11. febr. 1 9 5 0

Viðm.: Uppi hermetikk verður roknað niðursoðnar matvor- 
ur, ið verða innfluUar í floskum, glosum, krukkum o. L. til 
smásíilu.

'18. c. Kokur, biskuils, voflur og tílíkl, undanlikið ósotaða skips-
keks . ..  ........................................................................... ................of værdien 15 %

19. Chocolála og chocoláluvorur, lakresvorur, eins og elingar- 
ísur. sukurvorur sosum karamellur, bonbons, marcipan, 
bomm o. i, . . .  ..........  . . .  . . .  ....................................  ................  I  kg 1,00

50. Sukur ......................................................................................................  1 kg 0,05
51. Te .............................................................................................................  1 kg 0,70

TUBBAK OC TUBBAKSVØRUR 
cigarir til keypsqjrís:

52. 15 oyru hvor ellu undir ... ........................................................  100 slk. 10,00
53. yvir 15 oyru, men ikki yvir 30 oyru h v o r .............................. 100 slk. 20,00
54. yvir 30 ofyru, men ikki yvir 50 oyru h v i i r .......................  . . .  100 slk. 30,00
55. yvir 50 oyru, men ikki yvir 75 oyru hvor ..............................  100 stk. 10,00
55. a. yvir 75 oyru h v o r ............................................... .......................  100 stk. 50.00
56. Cigarillos 100 stk. 10,00 

Viðm.: Skilt verður ímillum cigarir og cigarillos soleiðis:
Tá ið 100 slk. ikki viga yvir 350 gr., verður gjaldið sum 
fyri cigarillos; men um 100 slk. viga yvir 350 gr., verður 
gjaldið sum fyri cigarir.
Cigareltir lil innkejpsprís:

57. 2,75 kr. pr. 100 slk. elia u n d i r .................................................  100 stk. 10,00
58. yvir 2,75 kr., men ikki yvir 1,00 kr. per 100 stk.................... 100 slk. 12,00
59. yvir I kr., men ikki yvir 6,00 kr. pr. 100 stk. ... ................. 100 stk. 11,00
60. yvir 6,00 kr. pr. 100 stk.................................................................. 100 stk. 16,00

Roykilubbuk til innkeypspris:
61. 3,00 kr. ipr. kg ella u n d i r ................ .................................................  1 kg 2,00
62. yvir 3,00 kr., men ikki yvir 6,00 kr. per kg . ..  .............................. 1 kg 6,00
63. yvir 6,00 kr. per kg ....................... ...  . . .  . . .  .......................... . 1 kg 9,00
64. skrátubbak og snús ........................... . . . .  . . .  . . .  ............... ... 1 kg 6,00
65. cigarellpappír .. .  ....................................................................... 1 stk. 0,01

UR
66. Ur og urkassar og leysnlutir til ur, imdnnlikin eru tornur og

levsalutir lil leirra ..................... ............................................. av virðinum 15^í?

VAGNAR OG ONNUR AKFØR, EISINI VAGNSM1Ð- 
VERK
Bilar og motorsyklur, lillaks- og lerysalutir til leirra uttan 
gummidekk, -ringar og -slangur

67. Motorsyklur og bilur, ló ikki laslvagnar .....................................av virðinum iO^f
68. Aðrar vorur ................................... . ...........................................av v irðinum 10%
69. Syklur, eisini lillaks- og levsalulir lil leirra, men ikki

gummidekk, -ringur og s la n g u r ................................................. av virðinum 15fr

MØBLAR
70. Miiblar og lutir li! miibiar, herundir krambúðar-innbúgv ... av virðinum 15cr 

LIT EVN I V. M.
71. Gull-, silvur-, bronze- og aluminiumspulvur, pastellilir, 

farveladir, allir litir (prenllitir unduntikið) í smúsolupakkn- 
ingi, herundir litir, tilevnaðir sum lablellur, kúglur o. 1. har
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aftrat lilevnaði stykki til farvelade o. I,, alt fernis og politur 
og litir, sum eru tilgjðrdir við alkoholi ella eitri (herundir 
zapontakk). Allar málingavorur, sum lilgjórdar eru við 
oiju, fernis, alkohol ella líknandi (herundir honumassi o.
Í.) og deiggjalkir, sum lífgjordir eru á annan hátl. Teknikol 
og teknikrit. Vanligar blyuntar og litslíftir og lusch. Kalker- 
pappir og litbond, skó- og onnur leðursverla í pakkningi, 
sum ikki er omanfyri 1 kg brutto. Allur prentlilur, undan- 
likið svarlur ..................................................................... ..........av virðinum 5%

2 Friliknar fyri innfluttnmgsgjuld eru allur aðrar vórur enn tær, ið hoyra undir 
§ 1, eins og niðanfyri nevndu víirur, sjálvt um lær annarr. kundu komið undir § 1:

a. Ferðagóðs, t, v. s. klæðir og aðrir ferðalulír, sum ferðafólk hava í viðfóri, tá 
ið valdið, ið uppkrevur gjoldini, heldur, al nogd og slag cr sovorðið, at ferðamaS- 
urin kann ætlast at hava tað til egnu nytslu á ferðini. Tann eftirlitsansan, ið torvur 
er á, verður setlur av landsslyrinum, sum hevur heimild at geva loyvi til írían inn- 
flutlmng av smátingum, sum ferðafólk hevur við sær, tá ið gjaldið er lítið og einki 
hevur at tyða.

b. .Flytigoðs, tá ið eigarmaðurin lievur verið búsettur í hinum partinum av riki- 
num ella í útlandinum í minsta *lagi 1 ár ,  tá ið Itilirmr bera merki av al vera brúktir, 
og tá ið teir verða innfluttir fyri rokning leirru og lil nytslu fyri tey, iS brúkt leir 
hava frammanundan. Um betta verður latin váttan uppá æru og trúgv.

c. Klædnaplógg og ferðagóðs, ið onkur heímahoyrandí her hevur átt, sum dcyður 
er uttan fyri tollokið. Tó skal lo'llvaldið kunnu ælla, al Sutirnir hava verið brúktir.

d. Instrument o. I., ið ferðandi lislafólk nyla i teirra yrki, tá ið tollvaldið kann ælla, 
at lutirnir hava verið brúktir.

e. Fyrimyndir og synislutir av annars gjaldskyldugum vórurn, tá ið tað kann ællast, 
at tær ikki hóska til annað bruk.

f. Listaverk, forngripir og tílikt til almenn sdvn ella annað alment endamál.
3 Landsstyrið verður lieimilað til al veilu gjaldfrian innfluttning við eflirliti
a. fyri tað, ið skipum og flogfiirurn torvar, mcðan ley eru stódd i Fóroyum,
b. fyri brúklar lutir, ið innfluttir verða sum gávur ella arvur til ómúgvandi, somu- 

leiðis fyri aðrar lutir, ið innfluttir verða sum gávur til góðgerafeflóg, ellu til stovnar 
og tílíkt. Eisini fyri brúðarútbúnlng, tá ið tað er per-ónur, sum í minsta lagi í 2 ár 
hevur verið búsettur í útlandinum, og sum vegna giftu við persóni í  tollokínum nú 
flytur higar. Undantiknar fyri tílikt gjaldfrælsi eru mat- og drykkjuvorur, ótilgjort 
tógv og mariufakturvorur eins og aðrar vórur, ið ættaðor eru til viSari viðgerð og 
eisini oli slog av ráevni.

c. fyri lulir, ið koma higar til umvolan, vask, stutt .brúk o. t. og verða fluttir fil- 
aftur, eisini fyri lutir, sum í samn endamáli eru útfiutlir og nú koma heim aflur li) 
Foroya,

d. fyri víirur, ið oyðilagdar eru, áðrenn gjaldið er rindað,
e. fyri víirur, sum aflaná al vera úlflutlar úr Foroyum, verða fordar higar aftur,
f. fyri innlendskur ella úllendskar goldnar vórur, ið við at flylast úr einum plássi 

tii annað i toflókinum eru farnar yvir fremmant stuð, ella sum aftaná at verða út- 
flutlar hiðani verða fordar beimaftur, av tí al lær ikki Ihuva funnið sólu ella av óðr- 
um orsaka, og

g. fyri molornkfor og ílogfór, ið JDan>k«rar ella úllendingar eiga, og sum teir 
flyla higar fyri stulta tið, tá ið hesi flutlningsRir, meðan tey eru her, ikki verða 
brúkt til fluttning móti gjaldi millum pláss innanoyggja.

4 Tá ið lulir eru samansettir av yimum pórtum, og henda samanseting ikki hoyrir 
undir nakra vissa greiti í  gjaldstíslanum, verður gjaldið roknuð eflir lí partinum, 
ið eyðkennir lutin, sjálvt um he*in parturin ikki kann sigast al vera hóvuðsparlurin 
av heildini.

5 Tarm gjaldskylduga nngdin av eiiti voni verður at rokna eftÍT faktura ella eflir, 
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hvat innballingin visir ellu eftir teirri Uppgávu fyri slcidd, sum \anlig er í htundíls- 
viðurskiftum.

Tað gjaldskytduga virði av eini voru er fakturaprísurin við írádrálti fyri moguligan 
avslátt og uttan at lagt uftural er innflultningsgjald eftir hesi lóg, trygging ella aðrar 
útreiðslur við fluttningi av voruni.

Um tann veruliga nogdin ella virði av eini voru ikki kann ásannast, sbr. omanfyri. 
verður nogd ella virði áselt av gjaldsvaldinum.

Umrokning frá fremmanda til foroyskan pening verður eftir peningsvirðinum tann 
dagin, goldið verður fyri vorurnar.

8 Innflultningsgjaldið er íallið til gjaldingar so skjólt sum voran er upipskipað í 
Foroyum ella um ikki verður uppskipað, og tað ikki eru vorur, sum beinleiðis 
verða fordar víðari við sama íikipi tá ið vorurnar eru komnar higar til oyggjar- 
nar.

Um móttakarin ikki írammanundan at hava móttikið vorurnar hevur fingið kviltan 
frá gjaldsvaldinum fyri, at gjaldið er rindað, er hann plíktugur til innan 3 dagar 
aítaná, at vorurnar eru komnar honum i ihendi, at siga valdinum frá hesum og 
samtíðis greiða tað skylduga gjaldið, um so er al tað ikki er goldið áðrerm.

Vorur, ið eru gjaldskyldugar sambnrt § 1, eiga bert at verða uppskipaðar í 
Tórshavn, á plássum, har syslumaður ella sóknafúti er, ella á oSrum plássum, sambarí 
landsstyrisins fyrískiptui.

7 Gjaldskyldugar vorur mugu ikki verða útflyggjaðar, áðrenn gjaldið er greitt, 
Verður hetta gjort kortini, stendur íikiparin ella skipaavgreiðslan lil svars fyri 
gjaldið.

8 Innfluttningsgjald, ið goldið er, verður vanliga ikki afturrindað, Tó skal 'lands- 
styrið kunna skipa so fyri, at gjald kann verða aflurrindað fyri viirur, ið útflutlar 
verða, tá íS atslððurnar viS eftirkannan í hvórjum einstokum fori finnast 
at vera fyri tí.

Landsstyrið hevur heimild til at.veitu íkipasmiðjum samsynitig svarandi til inn
fluttningsgjaldið fyri gja'ldskyldug evni, ið nytt eru til bygging av nyggjum skip- 
um, bátum og ftirum, eisini til at afturrinda innfluttningsgjald av lílfari o. I., ið 
nytt er til umvælan ella umbyggjan av skipum, bátum og forum.

TÁTTUR II. FratnletSslugjóid.
9 Tað er bu an fyri í Foroyum at framleiða tær í § 1 nr. 1— 10 og 27 nevridu 

gjaldskyldugu vorur og ol, sum i sær hevur 2*4. veklprocent av alkoholi ella yvir.
10 Við atvinnuframleiðslu i 'Foroyum av oli, sum ikki kemur undir skipanina i 

§ 9, somuleiðis av teimum i § 1 nr. 13. 50, 5 3 -  65 umroddu vorurn, verður at 
svara hesi gjðld:

a. 01 ............................................................................................. ...............
b. Mineralvatn, Simonada, cítrónvaln o. t, eins og aðrar alkohol- 

fríar drykkjuvorur (t. v. s. sum innihalda í mesta lagi 2,5 rúm- 
iprosent av alkoholi), sum gjordar eru av fruktsaft .......... ...

c. chocolála og oho^olátavorur, etingarí^ur, lakressvorur eíns og 
sukurvíirur sosum karamellur, bon-bons, marcipan, bonim o. t.

TU BH A K  OG TU B B A K Sl Ø Rt R
Cigarir, kvo ts p rh u r  t ið sólu frá fnunieifisliinmnni umframt
gjald  eftir hesi lóg eru:

d. 15 oyru hvor ella undir ... . ............... ... ... .................... . .. . 100 slk. 10,00 kr.
e. yvir 15 oyru, men ikki yvir 30 oyru h v o r ................ ................ 100 slk, 20,00 kr.
í. yvir S0 oyru, men ikki yvir 50 oyru h v i i r ....................................  100 stk. 30,00 kr,

g. yvir 50 oyru hviir ..................... . ... ............... . ........................ 100 slk. 10,00 kr,
11. cigarillos ... .............................. ...  ................................................ . 100 slk. 10,00 kr.

<H7

1 litur 0,20 kr.

1 lilur 0,20 kr. 

1 kg 3,00 kr.
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Cigaretlir, hvor s prisur vi3 sólu jrú framleiSslumanni iinijramt 
gjold e jtir  hesi lóg eru:

i. 2 kr. pr. 100 stk. ella u n d i r ..............................................................  100 slk. 8,00 kr,
k. yvir 2 kr., men ikki yvir 1 kr. pr. 100 slk....................................... 100 slk. 10,00 kr.
1. yvir 1 kr., men ikki yvir 6 kr. pr. 100 slk................... ................  100 slk. 12,00 kr.

m. yvir 6 kr. pr. 100 stk..............................................................  . . .  . . .  100 stk. 11,00 kr.
R oykilubbak, hvórs p rís ir  vi5 so/u jrá  jramlei'ðslumanni um- 
jram t gjold e jlir  hesi lóg eru:

n. 3 kr. pr. kg ella undir ... ... .......................................... ... .............. 1 kg 1,50 kr.
o. yvir 3 kr. pr. kg, men ikki yvir 6 kr. pr. k g .......................  .. . ... 1 kg 1,00 kr.
p. yvir 6 kr. pr. k g ............... . ................. ............... ........................... 1 kg 7,00 kr.

Skrátubbak o,
r. Skrúlubbak og snústubbak ................  .............................. ..........  1 kg 1,00 kr.

11 Fyri alvinnuframleiðslu í Foroyum av oðnim vbrum enn tær frammanfyri 
nevndu kann landsstyrið ásela gjald sum fyri innfluttar vorur.

12 Atvinnuframleiðsla av leimum í hesum tálli umroddu viirum er bert foyvd, 
um frásagt er frammanundan lil Foroya Gjaldstovu.

131) Tey í hesum tátli umroddu gjold falln til gjaldingar við hvori mánaðar- 
skifli fyri mnnaðin frammanundan. Móttukuri av gjaldskyldugum posípakka lelur 
eill eykagjald uppá 60 oyr, fyri hvonn pakku, Hetta eykagjald er arbeiðispeningur, ið 
Lilfellur poslstovninum.

14 Landsstyrið verður heimilað lil
al játta aflurrindan av teimum goldnu framleiðslugjoldum, tá íð vorurnar verða

úLfluttar úr Foroyum, 
at lækka gjoldini fyri vorur av leim í -§ 10 umroddu slogum, og 
at veita frádráll í gjbldum fyri vorur, har tað til framleiðsluna eru nylt gjaldskyldug

ráevni.
TÅTTUR I I [. Felagsáselanir.

15 Tey í hesi lóg umroddu innflultnings- og framleiðslugjold verða uppkravd 
eftir ásetan landsslyrisins og við atstiiðu frá logregluni og postverkinum.

16 Er gjaldið ikki greitt í seinasla lagi 2 mánaðar aftaná, ul gjaldsfreistin er 
úti, *kann gjaldsvaldið selja vorurnar fyri móllakarans ábyrgd við alment tippboð 
til rindan av gjaldí o. m. Um tað eru vorur, íð eflir lóggávuni ikki mugu seljast 
í Foroyum, skal hann, ið íhevur vorurnar i varðveitslu, sum skjótast aftaná, at 2- 
mánaða freistin er úli, úlvegn, at vorurnar verða fluttar Úl aflur úr Foroyum.

17 Gjold, ið fallin eru til gjaldingar, kimnu verða innheimlað við panting.
18 Um framleiðslugjold, ið fallin eru lil gjaldingar, ilcki eru greidd i ræltari 

tíð, kann gjaldsvaldið, um hella endurlekur seg, forbjóðn uvvarundi at halda fram 
við framleiðsluni av gjaldskyldugum viirum, inn lil oli tey eldru gjoldini eru greidd 
og hóskandi er tryggjað fyri framlíðargjóiduni.

19 Landsstyrið fyriskípur greiniligari ásetingar fyri uppkrevjun av gjoldunum 
og tær eftirlilsreglur, Íð liirva. Somuleiðis kann landsstyrið áseta reglur fyri av- 
skipan og avgreiðslu av vorum úr Foroyum til hin partin av ríkinum.

20 Innsmuglirig ella roynd lil innsmuglirig av vorum nevndar í hesi lóg forir 
við sær umframl í ollum forum loku av vóruni og innbullingini eisini, lá 
serlig grund er til at harla, tbku av tí ella teimum forum við tilíioyri, sum brúkl 
eru til hetla endamú'l, ella sum aftaná smugtingina verða brúkl lil víðari fluttning 
av vorunum her í landinum. Undantikin frá toku eru ló for uppá 30 tons nello 
ella yvir, Fyri sovorðna toku er tað eingin treyl, al eigarmaðurin uv avvarandi 
fari hevur fullvissan kunnleika um, hvat endumál farið er nytt til, men tað er nóg 
mikið, at umsloðurnar benda honum ímóti. I tilfelli, har forskylt liika uv onkrum 
orsaka ikki kann fremjast, verður liikuvirðið ut »vara lil. Hvbrt eill far stendur

’) Sum liroytt %i3 II, nr. 66, 6. okt. 1950,

938



11. febr. 1950

umíramt li! svars, ikki cinans fyri lær seklir, ið eigarin forskyldar, ullan eisini fyri 
sekíir, ið álagdar verða skipara, manning, bilforara, koyrisveini o, o.

Um eingin eigarmaður finnsi til lær í skipinum krógvaðu vorur av leimum slog* 
um, henda lóg inniheldur, er skipiS í ollum forum skuldbundið fyri seklinn.

Við sekl innlil 20.000 kr. ella fongsili (sbr. borgerlig slraffelov § 23) verða revs- 
aðir fyrisprákarar og aistóðumenn við íullfíggjuða ella roynda innsmugling av 
vorum nevndar í hesi lóg. Undir somu revsing koma persónar, ið sluðla soluna av 
slikum vorum her i londinum ella sum sjálvir keypa lær, lióasl leir vila ella kunna 
rclla, ella eftir umstoðunum soleiðis scrliga viðvíkjandi vóruprísinum ótlu 
at kunna ætla, at vórurnar vóru smuglaðar; herafturut verða vorurnar ella tokuvirði 
leirra al svara lil. Um hellu endurtekur seg, kann lunn avvarandi um tað fyrru 
sakarmálið hevur verið lil dóms — verða álagdur tvíngsilsarbeiði i innlil 2 úr, 
og umíramt Jcann hann um hann verður domdur lil frælsistajp, og misgerðin 
slendur í samband við eina alvinnu hnnsara —  missa rættin lil fyri eítt í dóminum 
ásett líðarskeið al rokja hesa atvinnu og moguligl eisini aðra ti'líka alvinnu. Hetta 
nevndu líðarskeið verður roknað frá ti degi, tá revsingin er liðug ella endaliga 
burLurdollin snmbart náðarbræv. Um hesin rættur er frúlikin lí dómfelda fyri 
longri líð enn 3 úr, kann landsstyrið í samráð víð fútan geva honum aflur lami 
írátikna rættin.

Um far av undir 120 tons nelto verður hill innanfyri sjómarkið og tað umborð 
hevur voru av teimum í hesi lóg nevndu slogum, hvors innflullningsgjald í miruisla 
lagi er kr, 200,00, verður hella hiidið fyri al vera ein roynd lit smugling, um lað 
ikki eru ivaleysa góð líkindi til, at farið ikki siglir í smuglara endamáli.

Annað brol uppá hesa lóg og tær reglur, ið slandasl av henni, ella royndir lil 
less, verða revsað við sekt, heflí ella fongsili.

Sektirnar falla Sandskassanum lil.
Um brolið verður lás og itinsigli lollvaldsins, stendur hann til svars, ið lásið og 

innsiglið hevur havt í varðveilslu, um hann ikíki er forur fyri ut prógva, al Jiunn 
onga skyld hevur fyri brolið, og at honn hevur gjort sovorðin liltók, sum eflir 
vanligum reglum skuldu vart fyri broti.

Undir efliriítinum við inn- og úlftutlningi av vorum, peningi o. I. hevur tolivaldið 
heimild til eflirkannan av ferðafólki, sum kemur til landið ella fer hiðani, ella sum á 
samsvurandi hátt sosum við lollrann.sókn av skipum ella við fluttningi aflur og 
fram frá skipi eru undir lollvaldsins umjón. Ytri klæðj mugu verða eftirhugd. 
men persónur bert rannsakaður, tá líkindi eru til at halda, at avvarandi óíógliga 
hevur krógvað vorur ella pening uppi ó sær, Tolivaldið hevur rætt til at íheila á 
liigregluna um utsloðu við efliriítinum eflir somu reglum sum fyri annað tollstarv.

Eflirkannan skal fara from við ullurmesla fyrilili og má ongantíð vero meiru 
vÍHgangandi enn lílík umsjón torvar al vera. Víð eftirknnning av persóni, kann 
lað verða 'kravl, al eitt vítni, ið avvarandi persónur visir á, er hjástaddur. Ben 
persónar av sama kyni sum tann, ið eflirkannaðtir verður, kunnu fremja eftirkann- 
ingina og vera lijástaddir.

21 Seklir fyri brol móli hesi lóg og leimum reglum, ið slandast a\ hesi lóg 
kunno verða álagdur av lollvaldinum, ullan so at lollvaldið heldur, al frælsistbka 
er forskyld ella tað heldur vil hava dómsvaldið lil at avgera múlið. Landsstyrið kann, 
lá atsloðurnar eru lil tað, lækka ellu stríka lær sektir, ið lollvaldið hevur álugt. 
Tann, ið lollvaldið hevur álagl sekl, sbr. omanfyri, kann innan 11 dagar aflaná 
at vera sektaður skrívlíga ?ela fram yinåci um, at málið verður lalið inn til og við- 
gjorl av rællinum.

Um ein her i landinum húsilandi ipersónur, ið úður er diimdur skyldugur fyri 
brot av hesi lóg ella aflaná í rællinum al hava samlykl sekl fyri brol uv einum av 
hesum ásctíngum, av nyggjum brytur á-elingarnar, soleiðis al domt verður frælsis- 
revsíng, verður tað í dóminum at gera av, at hetta skal verða kunngjorl. Logreglan 
kunnger hereftir í lí almeimu kunngerðarblaðnum og í oðrum viðu Ihnum bloð- 
um eina sliilla frásiign um innihaldið av dóminum, soleiðis at navn á sukskylduga
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og Lústaður hansara verða upplysL, Gjold fyri lysingina hoyra við Li] sakarmáls- 
útreiðslurnar.

Seklir fyri brot av hesi lóg kunna verða innheimtaðnr við panling; eisini er 
moguleiki til, at botasl kann fyri Sær samban tær vanligu regSurnar í lóggávuni.

22 Henda lóg kemur i  gildi beinanvegin.
Samslundis fara úr gildi lóg nr. 53, 15. mars 1939, kunngerð nr. 2, 20. januar 

19-18, logiingslóg nr. 9, 8. mars 1949, og lógtingslóg nr. 22, 31. mars 1919.

21. febr. Laglingslov nr. 24 om ændring i AFGIFTEN FOR ANTAGELSES- 
BEV1SER TIL HANDLENDE OG HANDELSREJSENDE.

(índfojet i lov nr. 70 af 7. maj 1881 og fov nr. 361 af 13. dec, 1933).

24. febr. Laglingslov nr, 26 om OPHÆVELSE af forskellige bestemmelser om 
IMPORT OG EKSPORT OG RATIONERING af varer.

1 Folgende bestemmelser ophæves:
1. Midlertidige bestemmelser nr. 27 af 8, november 1913 vedrorende handel med 

udlandet,
2. Bekendtgorelse nr. 6 af 24. maj 19'15 om tsejlads fra Færoerne lil det ovrige 

kongerige.
3. Bekendtgorelse nr. 19 af 19. september 1945 om udfórsel af færoske produkter 

lil del ovrige kongerige.
I*. Kundgorelse nr. 1- af 17. marls 1947 om forbud mod udfórsel af ler og tufsten.
5. Kundgorelse nr. 36 af 2, december 1947 om forsendelse af gavepakker til del 

ovrige kongerige,
6. Laglingslov nr. 7 af 14. maj 19-18 om ændring i kundgorelse nr. 36 af 2. decem

ber 1917 om gavepakker, jfr. kundgorelse nr. 23, 13. november 1918, om gave
pakker lil Danmark.

7. Laglingslov nr. 6 af I I .  maj 1918 om handel med munufakturvarer o. a. og 
proviantering af fremmede skibe.

8. Laglingslov nr. 17 af 15, september 1918 om ændring i laglingslov nr. 6 af
11.. maj 1918 om handel med manufakturvarer o. a.

9. Laglingslov nr. 13 af 28. marts 1919 om indforse! af varer.
21) iDenne lov giir ingen indskrænkninger i den bemyndigelse, der er tillagt ad

ministrationen, nu landsslyret, i iherihold lil lov nr. 288 af 2. september 1939 om 
ekstraordinære foranstaltninger til landels forsyning med niidvendige varer, jfr, kund
gorelse nr. 33 af 23, oktober 1910.

3 Boder og konfiskerede genslandes vaírdi for overtrædelse af loven eller af lands
styrets bestemmelser i henhold til loven tilfalder landskassen.

2 k febr. — Lógtingslóg nr. 26 um avloku a\ ymsum fyriskipanum um 1NN- OG 
IJTFLUTTNING og skarritan av vorum.

1 Fylgjandi fyriskipanir verða at avlaka:
1. Midlertidige beslemmelser nr. 27 af 8. november 1913 vedrorende handel med 

udlandel.
2. Bekendlgorelse nr, 6 af 24. maj 19*15 om sejlads fra Færoerne lil det (ivrige 

kongerige,
3. Bekendtgorelse nr. 19 af 19. september 1945 om udfórsel af færo=ke produk

ter til det ovrige kongerige.
1- Kundgorelse nr. 1 af 17. marls 1917 om forbud mod udfórsel af Ser og tufsten.
5, Kundgorelse nr. 36 af 2. december 1917 om forsendelse af gavepakker til det 

ovrige kongerige.
6. Logiingslóg nr, 7, 14. mai 1918, um broylan av kunngerð nr. 36, 2. december 

19-1-7 um gávupakkar, smbr, kunngerð nr. 2% 13. november 1918 um jóinpaJíkur 
li! Danmarkar.

' )  Jfr, bek. nr. 27 af 21. 1950 og nr, 55 nf 28. nov. 1952,

910



21, febr. 1950

7. Logtingsióg nr. 6, 14. moi 1948, um handil við manufaklurvorum o. o. og 
pro\iantering av fremmandum skipum.

8. Loglingslóg nr. 17, 15. september 19 18, um broytan av logtingsióg nr. 6, 11. mai 
1948, um handil viíV manufaklurvorum o. o.

9. Logtingsióg nr. 1% 28. mars 1919, um innfluttning av vorum.
21) Henda lóg skerjir ikki lann myndugleika. ið givin er umsilingim, nú lands- 

slyrinum, sbr, lóg nr. 288, 2. september 1939, om ekstraordinære foranstaltninger 
til tandete forsyning med nodvendige varer, sbr. kunngerð nr. 33, 23. oktober 1910.

3 Sektir og virði av tiknum lutum fyri brot móti lógini ella ásetunum landsstyrisins 
sbr. lógina falla til landskaasan.

21. febr. -  Bek. nr. 27 om IMPORT OG EKSPORT AF VARER.
1-) fnd- og udforeel af varer fra og til den anden del af riget kan ske uden 

tilladelse. Undtaget herfra er dog folgende varer:
Fra udforsel:
Person-, vare- og lastvogne,
motorcykler,
ler og tufsten,
alt gummelt jern og metal
Fra ind- og udforsel:
Fariíijer over 20 br. reg. tons.
Færíiernos valutacentral kan dog efter godkendelse af landsstyret sætte andre va

rer end de nævnle <pu bunden lisle, herunder også vare eller varegruppe, der ind
fores lil forskellige eller urimelige priser.

Under særlige omstændigheder kan valutacentralen meddele dispensation fra gæl
dende ind- eller udforselsforbud. For fartójers \edkommende træffer landsstyret af
gorelse.

2 fnd- og udforsel af varer lil og fra udlandet, herunder proviantering m. \ . af 
udenlandske skibe, må kun finde sted efler særlig i hvert enkelt tilfælde af ’ialula- 
cenlralen meddelt bevilling,

3 Bestemmelserne i denne kundgðrelse ændrer intet i de nugældende bestemmelser 
\edriirende ind- og udforsel af fisk og fiskeriprodukter, herunder tran og hvalfangst
produkter, ligesom der ikke sker ændringer i den om vragning af færoske uldvarer 
gældende lovgivning.

4 Denne bekendtgorcbe træder straks i krofl, og -amlidig ophæves kundgorelse 
nr. 29 af 8. augusl 1917 om nationalitets- og registrcrinsrscerlificat for skibe.

21'. febr. —  Kunngerð nr. 27 um 1NN- OG ÚTFLYTAN av vorum.
Sambætt §2 í logtingsióg nr. 26, 24. februar 1950, um avtiiku av ymsurn áset- 

anum um inn- og útfluttnin? v. m. av vorum fyriskipar landsslyrið fylgjandi;
l ;i) Inn- og útftuttníngur av vorum frá og li} hin partin av rikinum ka” is fara 

frum uttan loyvi, Undantiknar eru ló fylgjandi vorur:
Frá útflultningi:
Persón-, \oru- og lastvagnar,
molorcyklur.
leir og rovða.
alt gamalt jarn og metal.
Frá inn- og útflultningi:
For yvír 20 br. reg. tons.
Fiiroya valulamiðstóð kann tó eflir góðkennan av landsslyrinum =ela aðrar vorur 

’) Slir kunng. nr. 27, 24. febr. 1950 og nr. 55, 20. nov, 1952.
E) Soin æ ndret ved bek. nr. 8 af 2. mnrts 1951, nr. 11 nf 10. juli 1951 tig nr. 55 ní 28, nov, 

1952.
B) Sum broylt vi3 kunng. nr. fl, 2, m ars 1951, nr. 41, 10. juli 1951 og nr. 55, 2B. no\. 1952.
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enn lær nevndu ú bundnan lista, lierundir eisini vóru ella vorubóllc. ið flylist inn 
ti! ójavnar ella óbíligar prísir.

Undir serligum umsloðum kann valulamiðstoðin geva ^erloyvi írá galdandi inn- 
ella úlflutlningsbanni. Viðvíkjandi forum lekur landsstyrið avgerð.

2 Inn- og úiriullningur av vbrum til og frá útlundinum, hcrundir provianlering 
v. ra. av úllendskum skipum, má berl fara frum eftir serligum í hvorjum eimtokum 
fori av valutamiðstoðini givnum loyvi,

3 Fyriskipanir í hesi kunngerð gera ongar broylingar í galdandi skipan fyri inn- 
og útflylan av fiski og íiskúrdrálli, hcrundir lysi, og úrdrátlum úr hvalaveiðu, eins 
og ongar broylingar verða gjordar í galdandi lóggávu um vraking av fbroyskum 
ullvorum.

4 Henda kunngerð kemur J gildi beínanvegin, og samslundis fer úr gildi kunngerð 
nr. 29. 8, august 1917, um ijóðar- og skráselingarváttan fyri 'kip.

28. febr. —  Reglugerð nr. 28 um UMSITINC AV TELEFONVERKI Foroya Log
tings.

1 Foroya landsstyri setur lænaslumenn undir telefonverkinum sum áselt í log* 
tingslóg nr. Ið  av 28. mars 1919 við moguligum seinri broylingum.

Onnur lænastufólk verða al seta av telefon verkstjóranum eítir reglum góðtiknum a\ 
Foroya landsstyri, ló soleiðis al lalið av tænastufólkum má ikki verða okt, uttan 
landsslyrið hvorja ferð góðlekur okingina,

2 Telefonverkstjórin tekur avgerð undir egnari ábyrgd í Epurningum viðvíkjandi 
dagligum rakstri av telefonverkinum, harundir smærri óksngar og uraleggíngar t. d. 
al leggja nyggjar telefonir, at uppseta storri vekslaraborð fyri smærri og innan- 
byggja al úl&kifla luftlinjur við jarðkaðal. Hann avger eisini, hvussu víðlíkahaldið 
av verkinum ska) fara fram.

3 Iverkseton av stbrri okingum, umleggingum ella nybyggingum í telefonverk- 
inum, helst tílíkl, sum logtingssomtykt er um, skal verða gjord av landsstyrinum, 
og skal telcíonverkstjórin sendu styrinum ella tí landsslyrismanni, ið hevur telefon* 
mál undir sær, uppskol um helta. Sállmúli við verkfelog um byggiarbeiði ella keyp 
av lílfari viðvíkjandi slíkari byggjan verður at gera við undirekriv! frá ávarandi 
landsslyrismanni eftiríylgd av verkstjórans undirskrivt.

011 lántoku, íelefonverkið ger, verður at skipa gjognum landsstyrið.
4 Skrivslovustjórin skal undir ábyrgd yvir fyri telefonverksljóranum vera lil 

hjálpar við dagligari leiðslu av telefonverkinum, og er lann næsli fyrisetlj hjá leim 
á lelefonstoðunum seltu lænaslufólkum. Hann hevur undir lelefonverkstjóranum 
ábyrgd av roknskaparhaldi og kassaforslu og skal ansa eftir, al ársroknskapur 
verksins við fíggjarstandi fyri farna roknskaparárið eins og aðrir ársroknskapir, tele- 
fonverkið hevur at greiða úr hondum, grannskoðaðir verða ávarandi landsslyrismanni 
í hendi innan 1. juli.

Figgjarætlan fyri komandi ár eins og frágreiðíng um raksturin i farna roknskapar- 
ári selur skrivslovustjórin upp undir ávísan og í samráð við verksljóran lil at inn- 
senda saman við roknskapinum.

5 Eftirlit við roknskaparforsiu eins og kassaeftirlit verða skipað av landsstyrinum.
6 Landsslyrið skilur sær rælt til at broyta ella gera uppískoyti til hesa reglugerð, 

um styrið heldur lorv vera til less.

1. marls Skr. fra landfogden lil sysselmændene om GEBYR FOR PAS.
Den 23. februar 19;I0 udsendte justitsministeriet derpå til samtlige politimestre 

sålydende cirkulæreskrivelse:
»Under henvisning lil juslilsministeriels cirkulæreskrivelse af 2. marts 1939 om 

udbetalingen af de i justitsministeriets cirkulære af 1. august 1922 omhandlede 
gratialer til politikonlorernes personale for ekstraarbejde ved udfærdigelse aí pas, 
skal man, efter at sporgsmålet om fortsat udbetaling af de na:vnle gratialer for tiden 
efler den 1. april 1939 lil politifuldmægtige, polititjenestemænd og konlormedhjæl-
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pere har været genstand for forhandling med finansministeriet og íolkelingels finans
udvalg meddele, al den hidtidige ordning vil være al bringe lil ophor, ................«,
således at gebyret herefter ubeskåret indbetaltes i statskassen med 3 kr. pr.
pas.1)

Disse cirkulæreskrivelser ses ikke tidligere at være udsendt til sysselkontorerne, 
hvor bestemmelserne i eirkulairet af 1. august 1922 formentlig hidtil har været 
praktiseret.

Ved forstkommende aflæggelse af månedsregnskaber til Færoernes oppeborsels 
kontor bedes det derfor iagttaget, at pasgebyrerne uden afkortning fores til indtægt 
for statskassen under hovedafsnit: bevillingsíndtægter, konto: gebyrer, sportler og 
kendelser.

På konlorholdsregnskabet, der aflægges til rigsombudsmanden på Færoerne, vil 
der således ikke íor fremtiden findes nogen postering vedrorende pasgebyrer, i hvilken 
forbindelse opmærksomheden henledes på, al samtlige rekvisitter til brug jor pas- 
udstcdclsc kan rekvireres vederlagsfrit fra  landfogedkonloret.

Iovri gL bedes reglerne for regnskabsforelse, side 6 7, i justitsministe
riets cirkulære af 21-, september 1919 noje fulgt.«

1. marts Æ ndringer nr. 29 i og tilfojelscr til lagtingslov nr. 16 af 28, marts 
1949 om LØNREGULERING FOR LANDETS TJENESTEMÆí\D.

(Indfojet i loven af 1949).

1. marls Ændringer nr, 31 i kundgórelse nr. II, 2, dec. 1910, om LEJEFOR
HOLD. (Indfojet i 1910).

9. marts Skr. fra socialm. om fortolkning af SÆRFORSORGSLOVEN.
Da loven om slatslilsJcud til særforsorgen på Færoerne imidlertid ikke udtaler sig 

om, hvad der skal forstås ved udtrykket »vedkommende sognekommune« modsat 
den nu af lov nr. ld ó  af 31. marts 1949 íor Færoerne om aldersrente afloste mid
lertidige lov for Færoerne nr. 92 af 31. marts 1938 om sygekassemedlemmers op
hold på de færoske sygehuse samt ændrede regler for ydelse af aldersrente, som 
netop udtrykkeligt bruger begrebet »vedkommende opholdskommune« må man 
derfor antage, at sairforsorgsloven netop ved at bruge udtrykket »vedkommende 
sognekommune« har villet opretholde den hidtil gældende ordning, idet loven kun 
har gennemfort ændringer i særforsorgen for færinger på de områder, loven ud
trykkelig omhandler, herunder med hensyn ti! betalingen af særforsorgsudsifterne.

Socialministeriet er under henvisning til det foran anforte med hr. rigsombuds
manden enigt i, at udtrykket »vedkommende sognekommune« i § 1, stk. 2, i lov nr. 
122 af 15, marts 1939 om statsttilskud li! særforsorg for personer, bosat på Fær
oerne, må for-lás som »vedkommende foríorgelscskommunet, jfr. lov af 10. april 
1895 om fattigvæsenet på Færoerne.«

16. marls —  Lagtingslov nr. 37 om EKSPEDITIONSGEBYR FOR INDFØRSELS 
BEVILLINGER.

1 For indfor?elsbevillinger, der gives aí valula.4yret, svares el ekspeditionsgebyr, 
der tilfalder landskassen. Gebyret udgor 1 °/c af bevillingsbelobet. Bevillinger, der
l)der på et kvantum af en vare, forsynes med påtegning om et lil varemængden 
svarende belob, om lægges til grund for gebyrberegningen. Del pågældende belob 
faslsætles af valutacentralen, bcregnel som en gennemsnitspris for varer af den 
af bevillingen omhandlede art.

2 ( nder ganske særlige omstændigheder kan valulastyrei for enkelte varer efter 
bemyndigelse fra land-styret give indíorselsbevilling uden erlæggelse af gebyr.
Dette bliver at anfóre på vedkommende bevilling.

3 Valutacentralen udregner afgiften, og enhver indforselsbevilling, der gives af

J) Nu 5 kr, ifølge lov nr. 223 af 7. Juni 1952.
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valulocenlrulen, for påtegning om storreisen af del gebyr, der skal erlægges. Det på
hviler den person, tii hvem bevillingen er udfærdige), Bl beriglige gebyret.

Gebyret må erlægges, forinden bevillingen kan anvendes.
4 Gebyret berigtiges p å  den måtfe, at gebyrmærker páklæbes bevillingen. Sådanne 

mærker kan fås udleveret hos valutacentralen, Færoernes oppeborselskonlor, sys- 
selmændene og hos sognefogden i Vaag. Imporloren anbringer mærker, svarende til 
gebyret i en lierlil på indforselsbevillingen indretleL rubrik.

Den således stemplede bevilling forelægges cl af de næ\nle kontorer til kassation, 
og kontoret overstempler derefter mærkerne.

5 Under ganske sa:rlige omslændigheder kan landsslyret tillade tilbagebetaling af 
gebyret.

G Når gebyret for en bevilling er erlagt, foranstalter valutacentralen indenfor del 
for bevillingen fastsatte tidsrum alle senere ekspeditioner gebyrfrit, herunder også 
udskrivning af andre bevillinger ved ompostering.

7 Overlrædelse af denne lov slraffes efter bestemmelserne i lov nr. 288 af 2. sep
tember 1939, jfr. kundgorelse nr. 33 af 23, oktober 19)0.

Boderne lilfalder landskassen.

16. mars — Logiingslóg nr. 37 um AVGRE1ÐSLUGJALD FYIil JNÍVFLUTTN- 
INCSLOYVI.

1 Fyri innfluttningsloyvi. ið valulastyrið játlar, verður at svara avgreiðslugjald, 
ið fer í landskassan. Gjaldið er 1 c/o ai játlanarpeningmum. Loy%ri, ið nevna eina 
nrigd av vciru, fáa átekning um peningahædd, svarandi til vorunogdina, og verður 
gjaldið roknað eftir hesi peningahædd. Valutamiðstoðin ásetir henda pening eftir 
meðafym'si, roknað fyri viirur av tí slagi, sum loyvið umtalar,

2 Undir heih serstokum viðurskiflum .kann valulastyrið fyri einstakar vorur eftir 
heimild írá landsstyrinum ge\a innfluttningsloyvi ulian rindan av gjaldi.

Hetta verður at skriva á tilík loyvi.
3 Valutamiðstoðin úlroknar gjaldið. og hvori innfluttningsloyvi, ið valulamiðstoðin 

gevur, fær áteknan um stoddina av gjuldinmn, ið verður at rinda. Hann, Li) hvonn 
loyvið cr skrivað, hevur skyldu al rinda gjaldið.

Gjaldið verður al rinda, áðrcnn loyvið kann verða nytt.
4 Gjaldið verður greitt á tann háll, al innflutlningsloyvismerkir verða setl á 

loyvi. Tílík merkir eru al fáa hjá valulamiðstoðini, Fiiroyo gjaldslovu, syslumonn- 
unurn og sóknarfúlanum í Vági. Innflytarin setir merkir, svarandi ti) gjaldið, ásett 
av vnlulamiðstoðini, á rubrikk, ið er li) hetta á innflutlningsloyvinum.

Loyvið sofeiðis stemplað verður lagt fyri eina av leim nevndu skriv=lo\unum tii 
kassation av mericjunum, o;r yvirstemplar skrivstovan merkini.

5 Undir heilt serstokum viðurskiítum kann landsstyrið loyva aflurrindati av gjald- 
inum,

fi Tá gjald er rindað fyri eitt loyvi, fyriskipar valutamiðstoðin innanfyri ta tíðar- 
skeið, ið setl er fyri loyvið, allar seinri avgreiðslur gjaldfrilt, harundir eisini út- 
skrivan av oðrum loyvum við umposteran.

7 Brot imóti hesi lóg \erða rev-íað eflir reglunum í lóg nr. 288, 2, september 1939, 
sbr. kunngerð nr. 33, 23. oktober 19-10.

Sektirnar falla lil landskassan.
21. marls Bek. nr. 115 om BEFORDRINGSGODTGØRELSE til de færoske 

embedslæger.
I henhold til § 16 i anordning af 1. oklober 1919, hvorved lov om embedslægevæse- 

nels ordning af 21. april 1911 sæltes i krafl pá Færoerne, jfr, anordning af 30. ja
nuar 1939, faslsæller indenrigsminisleriet herved for tiden 1. april 1950 31. marls 
1953 slorrelsen af den befordringsgodlgorelse. som, når m otorkoreloj eller båd ikke 
bcnyUes eller særlig overenskomst ikke er truffet, tilkommer embedslægerne i hen
hold lil nævnle paragrafs 1. stykke, lil 50 iire pr, påbegyndl km, dog mindst 4 kr. 
pr. rejse.
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21. marls —  Kundgdrelse nr. 38 om VR ACM INC AF FÆRØSKE ULDVARER.
I henhold lil den landsslyrel ved laglingslov nr. 3 aí 3. januar 1950 om vrag- 

ning af færoske uldvarer givne bemyndigelse fustsætles herved folgende;
1 Uld, garn, strikkede og vævede varer samt skind, all af færosk oprindelse, 

herunder varer Forarbejdet ipå Færoerne, skal for al kunne udTores fra Færoerne 
være bedomt forinden.

2 Bedommelsen foretages aí en af landsstyret beskikket overvrager, med bopæl 
i Thorshavn.

Indlil en særlig overvrager er beskikket, udfiircr landbrugskonsulenten pá Fær
oerne dennes funktion.

De nærmere arbejdsregler for overvrageren fastsættes ved regulativ,
3 Til at bistå overvrageren kan der, efler øvervragerens indstilling, af landsstyret 

ansættes det fornodne antal vragere.
Vragerne lonnes med 2 %  af salgsværdien af de varer, de bedormner.
4 Enhver af de i § 1 nævnte varer skal ved bedommelsen sorteres efter kvalitet 

i 3 klasser (1, 2. og 3, klasse),
5 Efter endt bedommcke udsleder overvrageren attest, der angiver den pågæl

dende vares art, klasse, samt hvem der slår som eksporliir.
Hvor det drejer sig om en færdig vare, skal hver gensland desuden have påsyel 

en Irykt seddel, der angiver den pågældende genslands klasse, saml at varen er 
af færosk oprindelse, forarbejdet pá Færoerne.

Ethvert vareparti skal ved eksporlen være forsvarligt emballeret efler overvragerens 
anvisning, samt lukket med plombe.

G Overtrædelse aí denne kundgorelse straffes med boder, der tilfatder landskassen.
21. mars Kunngerð nr. 38 um VRAKINC AV FØROYSKUM ULLVØRUM.
Við heimild i loglingslóg nr. 3 av 3. januar 1950 um vraking av fóroyskum ull- 

vorum, verður hervið sell i gildi:
1 Ull, tógv, bundnir og vovnir iulir og skinn, alt av fðroyskum uppruna, her- 

undir lutir virkaðir í Foroyum, skulu fyri at kunna flylast út av landinum verða 
meltir áðrenn.

2 Metingín verður gjord av yvirvrakara, settum av landsstyrinum; hann hevur 
búslað í Tórshavn.

fnnlil serligur yvirvrakari er settur, hevur landbúnaðarráðgevarin starvið i hendi.
Nærri reglur um starv yvírvrakarans verða fyriskípaðar við reglugerð.
3 Al hjálpa yvirvrakaranum kann landsstyrið eflir uppskoli fru yvirvrakaranum 

sela teir vrakarar, ið Iðrvur er á.
Vrakararnir verða lonlir við 2 %  av soluvirðínum av lí viiru, leir meta.
4 Allar lær í § 1 nevndu vorur skulu eftir gctðsku melast í 3 flokkar (1., 2. og

3. flokk).
5 Tá metingin er liðug, gevur yvirvrokurin eina váltan, sum greiðir frá slag, 

flokki og útffytara.
■Er tað tilgjdrdir lutir, skal hviir lulur eisini havo viðfieít prenlaðan seðiS, sum 

visir flokkin, luturin er meltur lil, og at hann er av fóroyskum uppruna, tilvirkaður 
i Foroyum.

Vorun skal, tá ið hon verður avskipað, vera væl pakkað inn eftir ávísan yvirvrak- 
arans og læst við plotnbu.

6 Brol móli hesum reglum verða al revsa við seklum, ið Falla til landskassan.

2'!-. marts —  Bek, nr. 39 om FISKERISTATISTIK for Færderne.
Med hjemmel i lagtingslov nr. 1 aí 3. januar 1950 om statistik bestemmes:
1 :Hver gang el færosk fiskerskib i færosk havn lander fangst fra langfartsfiskeri, 

bortset fra sild {jfr, § 5), ipåhviler det rederen at påse, at der senest 2 dage efter 
landingen til landsslyrel gennem vragerinslilulionen afgives en forelóbig statistisk 
anmeldelse af fangstens mængde og kvalitel, påtegnet af vedkommende vragerkon- 
trollor eller en af ham derlil udpegel vrager.
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Anmeldelsen ska! indeholde oplysninger om vedkommende Fiskerskib, fangstplad
sen, turens varighed, heraf fangsldage, sledet og tidspunktet for landingen m. m., 
alt i overensstemmelse med Færoernes landsstyres nærmere forskrifter,

2 Hver gang en i færosk havn landet fiskelast afsfeibes lil Danmark eller udlan
det, påhviler det vedkommende reder senest 2 dage efter afskibningen lil lands
styret gennem vragerinstitulionen at afgive endelig statistisk anmeldelse af tastens 
art, mængde, bruttosalgspris og kvalitet, påtegnet af vedkommende vragerkontrol- 
lor eller en af ham dertil udpegeL vrager.

Anmeldelsen skal indeholde de forniidne oplysninger lil identificering af ved
kommende fiskerskib og vedkommende tur i overensstemmelse med Færiicrnes lands
styres forskrifter.

Såfremt en fiskelast fra en enkelt tur afskibes i flere partier, skal den statistiske 
anmeldelse forsi afgives ved den sidste afskibning og da for hele lasten under eet.

i  Hver gang et færosk fiskerskib uden mellemliggende landing i íæriisk havn ud
losser fangst i dansk eller udenlansk havn, påhviler del vedkommende reder senest
14 dage efter udlosning lil landstyret gennem vragerinstitulionen al afgive statistisk 
anmeldelse af laslens arl, mængde og bruttosalgspris samt mængden a f  eventuelt 
kondemneret last.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om vedkommende fiskerskib, fangstplad
sen, turens varighed, heraf fangstdage, atedet og tidspunktet for landingen m. m. 
alt i overensstemmelse med Færoernes landsstyres forskrifter.

4 Del påhviler for hjemmcfiskeriels vedkommende den pågældende ejer, for åbne 
både koberen af hele fangsten eiler storsleparten af denne, senest 3 dage efter 
udlobet af hver måned lil landsstyret gennem vragerinstitulionen al afgive stati
stisk anmelde! e af den i den ufsluttede kalendermåned udlossede fangstmængde (for 
dæksbåde også fiskeart) og anvendelse palegnet af vedkommende vragerJtontrollor 
eller en af ham derlil udpeget vrager.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om vedkommende fiskerskib eller båd 
fangstpladsen, antallet af lure i den pågældende måned, heraf fangsldage. sledet 
for udlosning m. v., oli i overensstemmelse med Færoernes landsstyres nærmere 
forskrifter.

5 For sildefiskeriels vedkommende afgives til landsstyret gennem vragermslitu- 
tionen på tilsvarende måde oplysninger om fangslen, vedkommende fiskerskib eller 
båd elc. som omhandlel i §§ 1, 2 og4, med de modifikationer, som nærmere fore
skrives af Færoernes landsstyre.

ð Skibsforeren bor påse, al der daglig under hver fisketur fiires en Fortegnelse 
efter bedsle skiin over mængden af den kvalitetsfisk (helleflynder rodspætter m. 
m.), der på grund af manglende opbcvaringsmuligheder må kastes over bord.

Fortegnelse skol senest 2 dage efter onlob -af færosk havn tilstilles landsstyret gen
nem vragerinslitutioiien.

7 De samlede fiskebeholdninger skal af vedkommende ejer senest 8 dage efler 
udlobet af hvert kvartal opgives til landslyret gennem vragerinstitulionen pr. ud
gangen nf det afsluttede kvartal.

8 De i §§ 1—7 omhandlede oplysninger skal afgives på dertil af Færiiernes lands
styre godkendte blanketler.

Blankellerne udleveres af landslyret, overvrugeren, vragerkontrollorerne syssel* 
mændene og sognefogeden i Våg samt hos postvæsenel.

De i §§ 1-—7 foreskrevne oplysninger med de anforte frister indgives li] vedkom
mende vragerkonlrollor, som senest 6 dage efler modtagelsen indsender blanketterne 
lil overvrageren med erklæring om, hvorvidt al losset fangst, respektive alle fiskehe- 
holdninger, er anmeldt.

Overvrageren udarbejder en kort oversigt over de for hver kalendermåned 
modtagne statistiske fiskerianmeldelser og insender disse tillige med den nævnte 
oversigt og eventuelle bemærkninger lil landsstyret senest den 15. i den eflerfolgende 
måned.
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9 Den, der forsommer at afiiive opljsninger, om han er pligtig at give, eller som 
med forsæt giver urigtige oplosninger, -amt den, som undlader at påKe afgivelsen aí 
statistiske oplysninger, for hvis afgivel-e der ved denne bekendtgórelse er pålagt ham 
ansvar, straffes med biide, minimum 10 kr.

21, mars Kunngerð nr. 39 um FISK1V1NNUSTATISTIKK fyri Fbroyar.
Við heimild í logtingslóg nr. 1 av 3. januar 1950 um stalistikk verður sett í gildi:
1 Hvorja ferð foroyskl fiekiskip Inndar veiðu í foroy^kari havn frå langfarafiski- 

skipi, sild undantikin (sinbr. § 5), hevur reiðarin skyldu at ansa eftir al tað. i sei- 
nasta lagi 2 dagar eftir landingina, verða ~endar landslyrinum fyribils upgávur 
(slatistikk) yvír nogd og góðíku av fonginum. He=ar u| pgávur. ið skullu verða 
váttaðar av avvurandi vrakieílirlilsmanni e!!a av vrakara, sum hann hevur lagt 
hetta slarv á, verða aí senda landístyrinurn um vrakarastovnin.

Uppgávurnar akuliu greiða frá, hvbrl >kipið er, veiðuplass, hvussu langur túrurin 
hevur verið, herav veiðudagar, hvar ofr nær landað varð o. s, fr. samsvarandi lands- 
styrisins fyriskipanum.

2 Hvorja ferð farmur a\ fiski, landaður í foroy>kari ha\n, verður avskipaður 
til Danmark ella útlandið, hevur avvarandi re’ðari skyldu lil, í seinasta lagi 2 dagar 
eftir avskipanina, at senda landsstyrinum um vrakistovnin fullfíggjaSa taluppgávu 
(slatistikk) y \ i r  fiskaslog, nogd, bruito=oluprís og góðsku, válíað av avvarandi 
vrakieflirlilsmanní ella av vrakara, sum hann hevur lagt hella slarv á.

Taluppgávan skal greiða frá, hvorjum fiskiskupi og hvorjum túrí fongurin er frá 
samsvarandi landsslyrisins greiniligu fyriskij>anum.

Verður ein fiskafarmur avskipaður í fleiri 'pórtum, skulu allar laluppgávur verða 
sendar í senn, tá ið allur farmurin er avskipaður.

3 Hvorja ferð foroyskl fiskiskip ikki kemur lil Foroyar, men Sandar fongin í dan- 
skari ella úllendskari havn, hevur avvarandi reiðari skyldu lil, seinastll dagar frá 
’anding, at senda landsstyrinum um vrakarastovnin greiða taluppgávu (stalist-kk) 
yvir fiskaslog, nogd,brutlosbluprís og yvír ncigd av vrakfiski, um slíkur hevur verið 
uppi í.

Talu]j'[)gávan skal greiða frá hvcirl skipiS er, vetðupláss,hvussu langur túrurin 
hevur verið, herav veiðudagar, hvjr og nær landaS var o. s. fr. samsvarandi lands
slyrisins fyriskipanum.

4 Viðvíkjandi útróðrinum hevur avvarandi eipari, fyri opnar bátar lann, ið keypir 
allan ella meginpartin av íonginum. skyldu til, í seinasta lagi 3 dagar eftir hvort 
mánaðarskifli, al senda landsstyrinum um vrakarastovnin taluppgávu (slatistikk) 
fyri 'farna mánaðín yvir, hvussu nógv veilt er (fyri dekksbátar eisini fiskaslog), og 
hvar veiðan er farin, og verður hella at vátia av vrakieflirlitsmanni ella av vrak
ara, sum hann hevur lagt hetta slarv á.

Taluppgávan skal greiða frá veiðufari, veiðuplássi, hvussu nógvir lúrar gjordir 
eru, herav veiðudagar, hvar avreitl var o. s. fr., all samsvarandi landsslyrisins grein
iligu fyriskipanum,

5 Viðvíkjandi sildaveiðu verður á sama liatl ti! landsslyrið um vrakarastovnin at 
senda laluppgávti yvir fong, fiskifar o, s. fr. smbr. §§ 1, 2 og I, við leimum broyl
ingum, sum landsstyrið grciniligari íyriskjrpar.

6 Sktparin e ig u r  at an=a eftir, at lað. hvcínn dag f iskað verður. verður fbrdur  
e in lisli  yvir ncigd av tí kvalitGlsfiski (kalva, reyðsprbku o. t.) , su m  ve^na goym slu-  
trupulle ikar  má verða k o y rd u r  fyri borð aflur .

Slíkur listi skal seinast 2 dagar eflir at skipið er komið í foroyska havn, sendast 
landsstyrinum.

7 011 nogdin av fiskí, sum er á goym-lu, skal av av\arandi eigara verða uppgivin 
lil landsstyrið um vrakarastovnin i seinasta iagi 8 dagar, eftir at hviirt fjórðingsár 
er lokiS.

8 Tær í §§ 1—7 umroddu laluppgávur skulu skrivast á ovðubloð, ið eru góðtikin 
av landsstyrinum.
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Oyðubloðini fáast hjá landsslyrinum, vrakaraslovninum, syslumanninum, sóknar- 
fúlanum i Vági og hjá poslverkinum.

Tær í §§ 1 7 fyrskipaðu taluppgávur skulu, soleiðis sum nevndu liðarfreistir fyri* 
-eta, sendasl lil avvarandi vrakieftirlilsmann, sum í seinasta lagi 6 dagar eflir mól- 
tokuna sendir oyðubloðini lil yvirvrakaran við vállan um, hvort allur landaður fiskur 
saman við ollum fiski, sum cr á goymslu, er givin upp.

Yvirvrakorin ger fyri hvonn mánaða eitl slult yvirlii yvir lær fingnu taluppgávur- 
nar yvir veiðuna og sendir taluppgávurnar soman víð yvirlilinum og torvandi við- 
merltingum til landsstyrið í seinasta lagi tann 15. í eftirfylgjandi mánaða.

9 Hann, ið vanrokir sína plikl at geva tær upplysingar, sum skylda hans er at 
geva, ella sum við vilja gevur skeívar upplysingar, og somuleiðis hann, ið ikki ansar 
eflir, ut upplysingar verða givnar, verður at sekta við bót, sum í minnsta lagi er
10 kr.

28. mars FfCCJARLØGTlNCSLÓG nr. 10 fyri 1950,51.
10 Til ym sar grunnar verður veitt:

1. Byggjan <tv nyggjum  logtingshúsi:
Fyrr játtað ... ... ..................................... ............................. .. . 300.000 kr.

2. B yge jan av nyggjum siúkrahásum :
Fyrr j á t t a ð ........................................................................................... ... 591.920 kr.

3. Byggjan ar nyggjum  húna&arskúla:
Fyrr j á t t a ð ............  . . .  ..................... ............................................... 160.000 kr.

1. Byggjan av nyggjum  studentaskúla og  kostskída:
Fyrr j á l i a ð ............  .............................................................. .................... 600.000 kr.

5. Byggjan av húsi til fornm inni:
Fyrr j á t t a ð ................................................................................. . ............  35.000 kr.

6. Byggjan av hotedum og fcrSamannabúSum:
Fyrr j á t t a ð ............................................ ....................................................... 100.000 kr.

7. Byggjan av varðhaldshúsi fa rres t):
Til leir undir nr. 1 7 nevndu byggigrunnar verður veill (viðm.) 300.000 kr.

20. Skúlabókugrunnurin (viðm.) . . .  .................................................. . 500 kr.
Ogn pr. 1.1.1949 ................... . ..............................  2.517,08 kr. .

Viðm. ad. nr, ] 7, 1 staðin fyri al játta til hviinn einstakan grunnin einsæris 
verður at leggju saman í ein byggigrunn 300.000 kr., soleiðis at ein peningahædd 
verður sell á figgjarlógina á bvorjum ári li] áSur nevndu endamál,

Grunnsins stovnsfæ verður so stundandi til nytslu, lil farið verður undir leir ein 
sloku byggningar.

Byggigrunnurin sko! vera tokur til leir byggningar, ið verða framdir.
Aftural verður al seta á fíggjariógina, tá lorvur er til less, peningahædd lil renlu 

og avdráll av teimum lánum, ið neyðug eru al taka fyri al fáa framl leir einsloku 
byggningar.

Umframt játtanina uppá 300.000 kr. verður latin bil innloka landskassans við ser- 
Hgum fornyskum hnpjiadrátti byil soleiðis:

ad. 1. Til byggjan av nyggjum loptingshúsi.............
ad. 2. Til byggjan av nyggjum s júkruhúsum .............
ad. 3. Til byggjan av nyggjum búnaðarskúla .. .
ad. 4. Ti! byggjan av nyggjum sludentaskúla ...
ad. 6. Til byggjan av nyggjum hotelliun v. m. ...
ad. 7. Til byggjan av nyggjum varðhaldshúsi ...

10 f/o
50 %
10 %
20 f/o

5 f/o
5 %

Viðm . ad . 20. Skúlabókagrunnurin verður lagdur undir menlunargrunn Foroya
Logtings.
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29. marts — Cirk. nr. 73 om FLYTTEMEDDELELSE fra og lil folkeregistrene 
på Færoerne.

Ved lagtingslov nr. 23 af 31. marts 1949 er der Fra den 1. oktober 1949 opretlet 
folkeregistre i samtlige kommuner på Færoerne.

De for registrenes forelse fastsatte regler svarer i det væsentlige til de i inden
rigsministeriets cirkulære nr. 155 af 25. oktober 1924- indeholdte regler for forelsen 
af folkeregistrene i det ovrige kongerige. Foruden de kommunale folkeregistre er 
der dog oprettet el landsregister udgiirende el hovedregister for den samlede færoske 
befolkning, hvilket register fores efter de for forelsen af de kommunale registre på 
Færoerne gældende regler. Flytteblankelleme er udfærdiget i lighed med de i det 
ovrige kongerige anvendte blanketter og udfærdige! in duplo, således at en genpart 
allid tilstilles landsregistret.

Da såve] indenrigsministeriet som det færoske landsstyre anser del for bnskeligt, 
at der forelages registrering of flytninger melietn Færoerne og det ovrige konge
rige, må der etableres el samarbejde mellem de respektive registre, således al dér 
ved flytning fra den ene del af rigel til den anden udveksles flyílepapirer (ítylle- 
beviser og flyltemeddelelser).

Under henvisning herti! fastsætter indenrigsministeriet herved efler forhandling 
med landsstyret folgende regler for flytninger mellem de to landsdele som gældende 
fra 1. april 1950.

I. Flytning f ra Danmark til Færoerne,
1) Flyttebevis og flyttemeddelelse udsledes lydende på. den færoske kommune.
2) Flyllebeviset udleveres den flyllende, der afleverer dette i tilflytningskommunen.
3) FlyttemeddeleSsen sendes af fraflytningskommunen til landsregisteret på Fær

oerne, der videresender meddelelsen til den færoske tilflytningskommune,
1) Hvis flytning ikke berigliges ved aflevering af flyttebevis i den færoske tilflyt

ningskommune, foretager regislerforeren indberetning herom til landsregistret, 
der foranlediger foretaget en eftersøgning af den pågældende. Viser det sig 
herefter, al den flyttende ikke har taget bopæl på Færoerne, eller at han har 
lagel bopæl i en anden kommune end den anmeldte, foretager landsregistret ind
beretning herom til fraflytningskommunen.

II, Flytning jra  Færóvrnc til Danmark.
1) Det af den færoske kommune udstedte flyttebevis afleveres af den flyttende til 

folkeregistret i tilflytningskommunen.
2) FlyltemeddeleLen, der af den færoske kommune indsendes til landsregistret, vi

deresende* af detle lil den anmeldte tilflytningskommune.
3) Hvis flytning ikke berigliges ved aflevering af flyttebevis i tilflytningskommunen, 

sender denne, hvis eflersógning har vist sig forgæves, meddelelse herom lil 
det færoske landsregister, der derefter foretager en eflersógning på Færoerne 
saml underretter tilflytningskommunen om resultatet. Viser eftersogningen på 
Færiierne sig også resultatløs, indsendes den uberigtigede flyttemeddelelse til 
Det statistiske Departement.

I) Såfremt den flyttende loger bopæl i en anden kommune end den anmeldte, skal 
denne kommune som hidtil meddele det ændrede opholdssted li] folkeregistret
i den kommune, hvori den flyllende havde anmeldi al ville tage bopæl; samtidig 
hermed sendes meddelelse herom til del færoske landsregister med opgivelse 
af adrejuen.

Det tilfojes, al der ingen ændringer forelages i reglerne for kvartalsindberetnin- 
gernes afgivelse lil Del statistiske Deparlement, således at der i overensstemmelse 
med reglerne i cirkulære af 29. december 1932 fra Det statistiske Departement må 
indsendes særskilt indberetning (blå eller gul blanket) om flytninger mellem Færoerne 
og det ovrige kongerige.

31, marts Lagtingslov nr. 11 om ændringer i lov nr. 117, 27, tnarts 1939, om 
UDSKIFTNING. (Indfojet i loven af 1939),
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1950 5. april

5. apr. —  Skr. landst. um fntan av »AVVARANDI KOMMUNUR« í lógunum um 
ellisrenlu, avlamisrenlu og barnaslyrk.

Ríkisumboðið hevur 30. januar í ár Icommunicerað landsstyrinum bræv lil sóknar- 
slyrið fyri Haldórsvíkar kommunu um, hvussu nógv kommunan ætlandi skal gjalda 
av Foroya parli av ellis- og avlamisrenluni ávikavisl jbr. lóg fyri Foroyar nr. 116 
av 31. mars 19'19, og nr. 147 av sama degi.

Vísl verður á, al sambært nevndu lógum rindar ríkiskassin helvlina, meðan bin 
helvlin verður goldin frá fiiroyskari síðu eflir fyriselingum heimastyrisins.

Sambærl loglingslógum nr. 14 og 15, 12. januar 1950,>) um ávikavisl ellisrenlu og 
avlamisrenlu rindar landskassin 9/10 og avvarandi kommunur 1/10 av Fiiroyit parli. 
Ríkisumboðið hevur her vísl á, al Ívi kann verða um, hvussu orðini »avvarandi« 
kommunur er al fala eins og í lóglingslóg nr. 16 av sama degi um byli uv Foroya 
parli av barnaslyrkínum, sum eisini skal bylast millum landskussan og Jcommunumar 
við 9/10 og 1/10.

Tað framgongur ikki av lógini, hvtirjar eitislakar kommunur skulu endurgjalda 
landskassanum 1/10 av úlreiðslum hansara lil teir her nevndu studningar.

Av loglingsálilinum, ið fyri so víll eru einsljóðundí, verður sagt, al lað eru lær 
kommunur, sum hava fingið útgoidið renlu ella styrk til íbúgvar teirra, ið skulu end
urgjalda landskassanum.

Landsstyrið meinar tí, al avgerandi fyri endurgjaldingini er, í hviirjari komm- 
unu, hann, sum fær studningin, hevur fastan bústað. Tað er hereftir ikki nokk, at 
avvarðandi í  lolurti fyribtls er har at vera — undir ferð, á sjúkrubúsi elln lílíkl, 
men krevjasl má, at hann slendur í fólkayvirlilinum sum havandi fastan bústað 
í kommununi, fyri al henda skal hava endurgjaldingarskyldu.

Fvri ellisrenlu og avlamisrenlu er lað ætlandi allaroftasl greilt, hviir kommunu 
hereftir skal gjalda. Viðvikjandi barnaslyrkínum má tann kommuna rindu, liar hann 
(bon) hevur búalað, sum sumbærl -§§ 2, 5, 6, 33, 38 og 13 í kgl. fyriskipun fyri 
Foroyar nr. 101, 21. mars 19-19, fær studning.

13. apr. Laglingslov nr- 13 vedrorende oprettelse og drifl af en 'KOKKESKOLE.
1 På lagtingets vegne besiirger landsstyret oprellelse af en køkkeskole for iiernes 

sónæring.
2 Landsslyrel udfærdiger regulativ for skolen og ansætter skolebestyrer, som der

efter efter godkendelse af landsslyrel antager del for skolens drift fornodne perso
nale.

3 De udgifter, som ikke kan afholdes af skolens indtægter, betales af landskassen.

13. apr. LbgLingslóg nr. 43 viðvikjandi stovnan og rakslri av einum KOKKA- 
SKÚLA.

1 Loglingsins vegna skipar landsstyrið fyri, at settur verður á slovn ein kokka- 
skúli fyri sjóvinnu okkara.

2 Landsstyrið ger veglugerð fyri skúlan og sclir skúlans fyristoðumann, ið ann- 
ars lekur la neyðugu manning tií skúlan. men skal landsstyrið góðkennn manningina.

3 Tær úlreiðslur, ið kokkaskúlin ikki sjálvur kann bera. verða al gjalda úr lands
kassanum.

13. apr. - Cirk. fra skoledirektionen om FÆRØSK FLACDAG.
Færoernes lagling har vedtaget at gore den 25. april til flagdag for det íærdske 

flag.
I denne anledning skal man efter henvendelse fra Færoernes landsstyre anmode 

skolen om på denne dag at samle bornene i skolen og forlælle dem om det færo~ke 
flag og dets oprindelse.

Der bor ved denne lejlighed tillige langes vægl [ni Í almindelighed at forklare

0  Sbr. 11. nr. 14, 15. mai 1953.
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13. april 1950

bornene, hvilken betydning el flag har íor hverl enkelt land eller folk, således al 
hornene lærer al nære ærbiidighed og respekl også íor andre landes flag.

Også de almindeligt gældende regler om flagets relle brug biir forklares for bor
nene ved denne lejlighed.

Som sådonne almindelige regler om flagels relle brug kan nævnes, at et flag 
altid må holdes rent og pænt. Det må ikke tilsmudses eller anvendes til uvedkommende 
formål, f. eks. aldrig til ut beklæde borde og bænke med.

På flagdage hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8. Om aftenen stryges det 
ved solnedgang, dog senest kl. 21. Del må aldrig hænge ude om natten.

13. april Skr. frá landst. um HONORAR TIL INSPEKTIÓN1NA AV BYGDA- 
SKÚLUM.

Við skrivi. dagfesl 20. december 1919, hevur skulasljóniin lagt fyri landsstyrið 
spurningin um honorar lil inspekliónina uv bygdaskúlum í Foroyum. 2 av skúla- 
stjórnini valdum iimum hava inspektiónina í hendi.

Eftir núgaldandi skipan fær inspektiónin endurgjuld fyri ferða- og vikarútreiðsSur 
og dagpening undir ferðum 15 kr. um dagin, inen harumframl verður einki viður- 
gjald goldið. Hesar útreiðslur verða goldnar úr ríkiskussanum,

Skúlasljórnin skjyiur upp, ul inspektiónin umframl nevnda viðurgjuld fær eitt 
árligl honorar uppá 1.200 kr. lil hvonn lim av inspektiónini, roknað frá 1. april 
1919, soleiðis at helvlin verður goldin úr rikiskassanum og hin helvtin úr londs- 
kassunum.

Upplysl er, a t helvlin av úlreiðslunum til íerðir, vikar- og dagpeniugar er um 775 
kr. úrligu.

Liigtingið hevur gáðtikið uppskotið frá skúlasljórniní og hevur samtykt at seta 
á fíggjarlogtingslóg 1950/51 undir § 10 1. b,: skúlaeftirlit 1975 kr. (helvtina av 
honorarinum og helvtina av útreiðslunum lil ferðir, vikar- og dagpeningar).

Harnæst hevur landsstyrið eftir samráð við figgjarnevndina samlykl, at hendu 
jáltan eisini verður ul gulda fyri figgjarárið 19'19/50.

Skúlasljórnin verður umbiðin at senda lundsslyrinum yvirlil yvir lær úlreiðslur, 
sum lundskassin sambærl hesu nyskipan hevur al gjalda lil bygdainspekliónina fyri 
19'1.9|50. Peningurin verður so al ávísa uv landsstyrinum.

3. mni —  Slarvsreghigerð nr. <14 fyri vrakarastovnin um VRAKING OG VIÐ- 
GERf) AV SILD.

Við hciinild í loglingslóií nr. 20, 27, januar 1950, um sildavraking verður hervið 
givin fylgjandi slarvsreglugerð fyri vrakarastovnin:

Vraking,
Vrukingin fer fyrbils fram eflir somu sjónarmiðuin og reglum, sum íyriskipaðar 

erti i arbeiðsreglugerðum fyri vrakieflirlitsmenn og vrakarar um vraking av fiski, 
tó við teimum broylingum, ið viðurskífliiii gera neyðug og leim, ið fytgja av regl- 
unum niðanfyri. Um ivi skuldi verði, um hvussu íyriskipanir verða at útinna, verður 
spurningurin al leggja fyri land*4tyrið. Serlig prbeiðsreglugerð um vraking av sild 
kemur seinri.1)

ViðgerS av sild.
D eild 1. Saltað sild.
1 011 saltað sild, sum verður úlílult úr Foroyum, skal verða saltað í seinusla lagi

18 tímur, eftir al hon er komin upp úr sjónum í núnaðunum mei-seplember, báðir 
mánaðir íroknaðir, og i ?einasta lagi 2jl tímar, eftir ut hon er komin upp úr sjónum 
í mátiaðunum oktober-apríl, báðir mánaðir íroknaðir.

2 Sild skal, eftir at hon er veidd, handfarast so lítið og so varliga sum móguligt, og 
eigur hon al verða .saltað i ti havn, sum næsi er við veiðuplássíð. Bæði lá sild verður

Slir. kunng. nr. 55, 23. nuy. 19M),
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1950 3. rnai

íluU, og meðan lion verður viðgjiird. skulu atsloður verða gjordar tíl íess at verja hano 
móti sól, vindi og regní,

3 Sild, sum veidd verður so fjart frá Foroyum, at hon ikki kann verða sallað á 
landi, uttan at teir í § 1 ncvndu tiðarfreistir verða brotnir, skal verða saltað umborð 
undir somu treytum, sum nevndar eru í §§ 1 og 2.

4 Sild, sum æti er í, skal antin verða kvorkrað og magin drigin úr henni, ella 
hon ska! verða avhoddað og magin drigin úr henni, áðrenn hon verður saltað.

Samstundis sum síldin verður avhiiddað ella kvorkrað, eigur hon at verða skild 
eftir síodd: 1-6, 6*8, 8-10, 10-12, 12-11, 11-16 og 16-20 sildir pr. kg, soleiðis at 61! 
sild í somu tunnu verður jovn til stijddar.

5 Um ikki ávísur markriaður krevur anriað, skulu til salting av síId nylasl i minsta 
lagi 28 kg av salli ti! hvorji 100 kg av sild. Saltið skal verða vegað ella tikið við máli, 
soleiðis at sallnogdin kemur at verða nóg stór og eins stór lil hvorji 100 kg av sild, 
Áðrenn sildin verður liigd í tunnuna, skal hon verða blandað væl saman við sallinum 
í einum trogi, kassa ella oðruin íláti, haðan hon verður lðgd beínt í tunnuna. Saltið 
skal javnast væl út í tunnuni. Tá sildin er so stór, at færri enn 16 sildir fara til eitt kg 
skal hon verða logd í ílógv i tunnuni, áðrenn hon verður flutt úl, helst beinan vegin 
hon verður saltað. Hvor tunna við sild ska! halda ásetla nettovekt.

Tá ið sild verður saltað umborð, nylist hon ikki al verða logd i flógv, og tunnimar 
nytast ikki at halda fasta vekl. Slik sild skal tó, áðrenn hon verður flutt út, fyllast til 
ásetta nettovekt og leggjast í flógv, um vrakarin krevur lað.

C Ti! salting av sild skal verða nytt ein blanding,helvt um helvt av grovum og fínum 
havsalti.

7 Tá ið sild og salt eru farin í tunnimar eftir treytunum i § 1 i hesari reglugerð, 
skulu tunnimar verða fyltar heilt við saltlaka, sum heldur 33 kg av salti i 100 poLluni 
av vatni. Tunnimar skulu siðan verða afturlalnar og lagdar á liðuna.

8 Meðan sild verður goymd saltað i tunnum, mugu tunnimar eftsrhyggjasl javnan, 
og ansað má verða eflir, al lær alsamt eru heilt fullar av laka. Til less al laki kann verða 
fyllur aftur i tunnimar, um tær leka, skal hol verða borað í ein breiðan tunnustav um 
míðjuna á lunnuni. Hetta skal verða gjort í seinasta lagi 2 dagar, eflir al sildin er 
sallað. Eru tunnirnar ikki fullar av laka, skulu tair fyllast heilt við saltlaka, sum 
heldur 33 kg av salli i 100 pottum av vatni. Spunsl verður sett i tunnirnar, og tær 
skulu so allar eflirhyggjast og fyllast teir fyrslu 1 1 dagarnar annan hviinn dag, og 
siðan javnan alla líðina, meðan lær verða goymdar.

Saltsild skal altfð verða goymd soleiðis, at ikki sólin sleppur at henni. Hitastigið 
har saltsild verður goymd, má ikki fara upp um 12° Celsius,

9 2 vikur eftir at sild er saltað, er hon íligin, og kann hon tá verða ílutl út. Áðrenn 
sildin verður flull úl, skal tann, sum sildina flylur út, í góðari tíð senda áheilan lil 
yvirvrakarans um at fáa hana vrakaða, sambært lóg um vrakan av sild.

Tann, sum fær sild vrakaða, ska! frammanundan hav a merkt lunnirnar eftir reglum, 
sum á set tar eru av myndugleikunum. Tunnirnar skulu verða soleiðis merkiar, at lað 
tyðuliga sæst:

1. at innihaldi i tunnunum er foroyskt virkað sallsild,
2. navn ella merki hjá honum, sum flylir út sildina,
3. hvussu nógv kg netto eru í tunnuni, og hvussu nóg var sildir fara lil kg (sloddin 

n sildini),
4. mánaður og årstal, tú sildin varð salta*

Daild 2. SuJíursaltað sild og  kryddað sild
10 Fyri sukursallaða sild og kryddaða sild verða allar Ireytir i deild 1 i hesi reglu

gerð at galda uttan við teimum undantokum. sum verða nevnd í efLirfylgjandi para- 
graffum.

11 Sild, sum ligið hevur meiri enn 12 tímar, eftir al hon er komin upp úr sjónum, 
má ikki verða sukursallað ella kryddað.

12 Sild, sum æti er i, má ikki verða kryddað ella sukursallað, utlan hon framman
undan er kvorkrað og magin drigin úr henni ella a\hciddað og magin drigin úr henni.
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13 Til sild,sum verður sukursaltað, j-kulu verða nytt 16 kg av fínum salti og 5 kg 
av sukuri til hvorji 100 kg av sild.

14 Til siid, sum veður kryddað, skulu verða nytt 16 kg av fínum »alti, 5 kg av sukuri 
og 1600 g av blundaðum kryddaríum lil hvorji 100 kg av sild.

15 Tunnimar við sukursaltaðari ella kryddaðari sild fkulu alharm verða heiltfullnr 
av laka sambært § 7 i hesi reglugerð; tó við teirri broyting, at lakin lil sukursallaða 
ella kryddaða sild skal halda 22 kg av salli og 1 kg av Mikuri í 100 pottum av vatni.

16 A\ lí at sukursallað siid og kryddað sild tolir mintti av enn sallað sild, má 
hon ikki verða goymd í longri tíð í rúmum, har hitasligið er hægri enn 10° Celsius.

17 l. vikur eítir at sild er sukursallað ella kryddað, kann hon verða flull úl. Áðrenn 
sildin verður flutt út, skal hon verða vrakað og merkt sambært § 9, deild 1, t hesi 
reglugerð.

D eild 3. Tunnur.
18 Til al salta, sukursalla ella krydda aild uppí, mugu einans verða nyllar heilar, 

tætlar Irætunnur úr furu, gran, eik ella bók, Tunnir úr oðrum viði mugu ikki verða 
nyttar,

19 Tunnirnar skulu verða reinar. Brúktar tuimur mugu ikki verða nyllar al salta, 
sukursalta ella krydda sild uppí, uttan lu r  írammanundan eru reinskaðar væl og 
virðiliga.

20 Cjarðarnar á lunnunum skulu sita fastur og liggja lailt at. Tunnurnar skulu 
eflirhyggjast, áðrenn lær verða flullur út úr Ftiroyum, og gjarðarnor skulu tá verða 
feslar við naglum, so lær glíða ikki eflir.

21 Sild má ikki verða flutt úl í brúklum lunnum uttan loyvi landsslyrisins.1)

8. maj Lov nr. 181 om efterforskning og indvinding af RÅSTOFFER í Konge
riget Danmarks undergrund.

11 Loven træder i krafl den 1. maj 1950. Loven gælder for Færoerne med den 
begrænsning, som folger af lov nr. 137 af 23. marts 1918 om Færoernes hjemme
styre.

10, maj Lov nr. IBS om ændring i lov íor Færoerne nr. 105 af 21. nov. 1939 
oro TVUNCEN TUBERKULOSEUNDERSØGELSE AF FISKESKIBES MAND 
SKAB. (Indfojei i loven af 1939).

22. mai — Starvsreglugerð nr. 16 fyri VRAKARASTOVNIN.
Við heimild í logiingslóg nr. 12 frá 12. januar 1950 um fiskavraking \erður her- 

við givin fylgjandi starvsreglugerð fyri irukurastoinin:

Deild 1. Starvsreglugerð fy r i yvirvrakaran.
1 Hovuðsslarv yvirvrakarans er al anso eflir, at vrakan fer fram sambort galdandi 

lóg og reglugerðir so jiivn sum gjorligt er um allar Foroyar. Tessvegna eigur hann 
eflir samráð við land-styrið al gera ferðir, sum mugu haldasl at vera neyðugar lil 
less nl samráðasi við og undirvísa vrakieflirlil-monnunum og royna at beina allar 
misjavnar, sum kunnu komu upp viðvíkjandi vrakanini,

2 Til less at fáa vrakanina so javna sum gjorligt, skal yvirvrakurin halda fundir 
suman við vrakieflirlilsmonnuin og vrakarum, har royndir at vraka fisk verða gjordar 
og leiðbeiníngar verða givnar. Landsstyrið kallar saman lil slíkar fundir, og hava 
vrakieftirlitsmenn og vrakarar plikl at koma ú fund. 1 m yvirvrakarm heldur orsiik 
er lil at halda slíkan fund, skal hann mæla landsslyrinum til, al hetta verður gjort.

3 Um so verður. al almenn skeið fyri vrakarar verða sell á stovn, skal yvirvrak
arin skipa og leiða skeiðið saman við manni ella monnum, sum landsslyrið selur 
til hetta slarv.

*) Sum Isrojtt ii3  kunng. nr. 21, IH. buí;. 1953.
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4 Tað er skylda yvirvrakarans al siga landsslyrmum frá ollum lingum, sum vrak- 
onin og vrakaraslovnurín hevur áhuga av og sum yvirvrakarin aníin sjálvur verður 
vorur við á umsjónarferðum, elía sum hann fær kunnteika um á annan hátL-Yvirvrak
arin kann, nær lað ska! vera, sjálvur vraka fisk.

5 Um tað av iógHgum orsokum bráðfengis er neyðugt, kann yvirvrakarin sela 
vrakieflirlilsmattn í sílt slað. Er tað vænlandi, at tað verður í longri tíð yvirvrakarin 
kann ikki útinna starv sílt, ska! málíð verða lagl fyri landsstyrinum.

Deild 2. StarvsrcglugcrS fy r i vrakieftirlUstftenn.
fi Vrakieflirlitsmenn skitiu so væl, sum tað á nakrun hátt er gjorligl, gera seg 

kunnugar við, hvussu klippfiskur eigur at verða virkaður, hvussu hann skal metast 
eflir útsjónd og -stodd, soleiðis at leir gerasl forir fyri bæði al geva vrakurunum og 
leimum sum framleiðn kiippfisk ráð og leiðbetningur viðvíkjandi viðgerð, meting og 
flokkan av klippfiski samsvarandi teimum krovum, sum teir ymisku marknaðamir, 
serstakligo Meðalhavslondini, seta. Somu treylir eru galdandi viðvíkjadi saltfiski.

7 Tuð er skylda hjá vrakieftirlitsmonnum al læra og leiðbeina vrakararnar, soleiðis 
at vrakanin verður so góð og jovn sum gjorligl, somuleiðis hava teir skyldu al gera 
seg kunnugar við allar broylingar, sum kunnu standast av, al marknuðurlondim 
broyla krovini li! klippfisk og saltfisk ella tær broylingar, sum kunnu koma al 
verða seltar í verk við lóg viðvíkjandi vrakanini.

8 Vrakieflirlilsmenninir hava skyldu al vrafcu allan fisk, sum útflutlur verður, 
hvor í sínum vrakaradomi, Yvirvrakarin er yvirmaður hjá vrakiefliriilstnonnunum, 
og hava leir skyldu at lyða boð hansara. Um yvirvrakarin biður vrakieftirlitsmann 
vraka uttan fyri sílt vrakaradomi, hevur hann skyldu ul gera tað.

9 Vrakieftirlitsmenninir havu vrakararnar lil «l hjálpa sær við efliransan og vrakan 
av klippfiski og saltfiski og við al halda skil ú vegan og uvskiping.

Teir skulu geva yvirvrakaranum lilmæli um á hvórjum plássum í vraka radominum 
neyðugl er al sela vraka rar.

Vrakieftirlilsmenninir bava plikl lil so ofta, sum slarv leirra loyvir leimum, sjálvir 
ut veru hjástaddir, lá ið fiskur verður vrukuður, so leir kunnu viasa seg um, at vrak
anin er jíivn og verður íramd væl og virðiliga sanibart galdaudi reglur,

Tuð er skylda teirra at ansa eftir, al .klippfiskur og sallfiskur allíð \erður vrak- 
aður og vegaður í húsum, har nóg Ijósl er.

Vrokieftirlitsmenninir skulu, lá ið yvirvrakarin biður leir, gera ferðir lil at læra 
menn al hagreiða og viðgera fisk.

10 Vrakieflirlilsmenninir skulu ansa eflir, nl lónin hjá vrakurunum er beinl roknað 
samsvarandi teimum lreylum, -sum galdandi eru. Aðrenn vrakararnir fáa lonina 
goldnað, ska! vrakieftirlitímaður við navni sínum hava váttuð, al rokningin er ltein.

Tá ið vrakieflirlitsmaður hevur givið rokning fyri vrakan sína, kann vrakari krevja 
liininu goldna beinan vegin frá honum, sum vrakað er hjá.

Um vrakarar hava noyðsl at ferðast og hava havt útreiðslur av ferðum, skulu 
vrakieflirlilsmenninir ansa eftir, at ferðaútreiðslur og dagpeningur verður teimum 
goldin ra:llslundis frá honum, sum vrakað er hjá.

11 Tað er skylda vrakieflirlitsmannu ut skipa vrakan ullastaðni, hur lað tiirvast 
um all vrakaradomi leirra. Al hjálpu sær við vrakingina velur hann ein ella fleiri 
sellnr vrnkarur, soleiðis sum hann sjálvur heldur vera besl.

Vrakieflirlilsmaður kann eisini, um yvirvrakarin samlykkir, I vrakaradomi sínum 
sela mann í sílt slað, um =o er, at hann er ovbyrjuður ella av bðrum úvum kann 
ikki rokja slarv sílt lil fulínar. Vrakari, sum settur verður í vrakieflirlitsmunna stað, 
fær vonliga Ion fyri slarv sum vrakari og umfruml, lá ið hann ferðasl, dagpening 
samsvarandi regfum fyri dagpening fyri lænaslumenn í almennum slarvi.

12 Umframt at vraka er lað plikl hja \ rukieflirlilsmonnunum í samráðing við yvir- 
vrakaran at ferðasl í vrakaradtiminum lil at hava umsjón við, hvussu fiskur verður 
hagreiddur og geva leiðbeiníng, um líirvar er á. Somuleiðis er lað skylda vrakíeftir- 
litsmattna at ansa, al lastir um borð i skipum, fiskngoymslur á tandi og oíl rúm. sum 
fiskur verður havdur í, eru rein og vera væl umsilin.
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Verður vrakieflirlitsmoður biðin at koma al mela um, hvussu fiskur er, er lað 
skylda hansara al gera tað.

13 Vrakieflirlilsmenn mugu ikki á nokran hált verða heftir av leimum, um fiíkur 
verður vrakoður hjá og mugu ikki lako av, um sumsyning verður boðin, hvor hon 
so er.

Heidur ikki er tað leimum loyvi al vera heftir av keyjiarattum, og teir mugu ikki 
vraka fisk móli samsyning beinleiðis frá honum.

Fær vrokieflirlitsmaður í slarvi sínum kunnleika um privat handílsviðurskifti, sum 
hann ikki sambart lógina hevur skyldu al siga yvirvrakoronum ella myndugleik- 
unum frá, er plikt hansara al liga. Men um vrakiefliriitsmBður meinar, at menn, 
sum hagreiða og sum flyla út klippíisk og sallfisk, bróta lógtingslóg nr. 12 frá
12. januur 1950 um fiskavraking, skal hann beinanvegin siga yvirvrakaranum frá.

14 Vrakieflirlilsmenn hava plikt ot savna saman slatistiskar upplysingar um for- 
oysku fiskivinnuna sambart kunngerð nr. 89 frá 21. mars 1950 um fiskivínnustati- 
stikk. Somuleiðis skulu teir, um lað krevsl, hjálpa at merkja og mála fisk og at 
savna nylrur lil vísindaiiga nytslu.

15 Tað er skylda vrakieftirlitsmanna al geva seg undir lær broylingar, sum kunnu 
íara al verða gjordar í hesi slarvsreglugerð,

D eíld 3. Sturvsrcglugcr'R fyri vrakarar.
16 Fiskavrakarar skulu royna at gerast dugandi at meta um viðgerð og góðsku 

á klippfiski og sollfiski.
Umframl al vera kíinir al flokka fisk skutu teir hava so gúðan kunleika um. hvussu 

fiskur, sum verður sallaður ella saltaður og lurkaður, eigur al verða viðfarin, a l teir 
við fullum myndugleika duga al geva monnum róð og leiðbeining viðvíkjandi hagreið- 
ing uv fiski.

17 Yvirvrakari og vrakieflirlilsmenn eru yvirinenn hjá vrakarum. V rakararnir 
eru hjál|)ormenn teirra, lá ið eftirlit skal havast við uppskipan, vegan, flokkan, pakking 
og avskiping, og lá ið fiskur verður koyrdur í laslina á ^kipunum, sum flyla hann úr 
Foroyum. Vrakieflirlilsmenninir geva vrakarum boð, tá ið arbeiðasl skol og skipa 
arbeiðið millum teirra og hava eftirlit við arbcíðinum.

Vrokarar mu"u ikki vraka fisk ullan eftir boðum írá vrakieftirlitsmanni.
V rakararnir skulu vera fúsir tá ið arbeiðsboð um al vraka fisk verða pi vin.
Æ tla teir sær at íara  burtur í longri líð, skulu teir siga vrakieftirlilsmunnmum frá 

frammanundan.
18 Teir hava skyldu al taka við boðum frá yvirvrakaru og vrakieftirlitsmanni og 

skulu leggja^ær nær al gera, sum leir siga.
Er vrakari ikki álitandi í slarvi sínum, kann yvirvrakarin koyra hann frá. I m so er 

ska) yvirvrakarin sendo landslyrinum boð um hetta beinan vegin.
19Um so ber á, al vrakarar, meðan leir arbeiða, koma at ivast um nakað, ella okkurl 

fer fram, sum vrakieflirlilsmaðurin hevur ikki givið boð um, so skulu teir spyrja hann 
og taka við boðum hansara. Hetta skal verða gjort, bæði lá fiskur verður vrakaður, 
lá ið eftirlil skal havast við upp.=kipan, vegan, flokkan, pakking, avskiping, og tá ið 
fiskur verður koyrdur í laslina á sklpum, sum flyla hann úr Foroyum.

Ber ikki til hjá vrakara al koma í samband við vrakieflirlitsmann, soleiðis at hann 
kann fáa ráð frá honum, má vrakarin sjálvur taku avgerð eflir besiu aiilun, ló skal 
hann, so skjótt sum lað ber lil og áðremi vrakaruvátlamn verður givin, siga vraki- 
efLirliLsmanninum frá.

Um onkur, sum Fæst við fiskin, ger ikki eftir leimum boðum, sum vrakieflirlils- 
maður hevur givið, skal vrakarin siga honum írá,

20 Tá ið fiskur verður vrakaður, tá ið eftirlil íkol hovost við uppskipan, vegan. 
flokkan, pakking, avskiping og tá fi^kur verður koyrdur í laslina á skipum, sum flyla 
hann úr Foroyum, uppibera vrakarar fyri hvíinn líma teir arbeiða la liin, sum verður 
goldin fyri vanligt uppskipingar- og avskipingararbeiði og haraftural 80 f b i viðbót.

Vrakarar mugu ikki undir nokrum umslhðum lako av, um teimum verður hoðin
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samsyning, hvorki írá  honum sum útflvtur fi k, skipara ella fiskimanni ella nokrum 
sum hevur nakað at gera við fiskin ella við skipið, sum fiskurin verður útíluttur í, 
Teir mugu heldur ikki vera peningaliga bundnir.

21 Lonin hjá vrakarum verður goldin kontant og hevur hann al gjalda, sum fiskur 
er vrakaður hjá. V rakararnir skulu beiivan vegín, teir eru lidnir at vraka, skriva rokn
ing fyri lon sína og lata vrakieflírlitsmannin vátta, at hon er bein, áðrenn hon verSur
logd fram ti] gjaldan,

22 Aðalstarvið hjá vrakarunum er at vraka á li 'plássi, bar hann er setlur í slarv 
Teirra skylda er tó at fara við vrakieflirlitsmanninum lil onnur pláss í hansara vrak- 
aradomi og til onnur vrakaradomi, tá hann biður teir um tað. Somuleiðis hevur vrak- 
ari skyldu at rokja starvið hjá vrakieftirlitsmanni. lá hesin biður hann og neyðsyn 
krevur, og tó ið yvirvrakartn gevur loyvi til less. V rakarir hava skyldu, um vrakieftir- 
litsmaður biður teir, at geva rað og leiðbeiningar viðvíkjandi hagrciðing og viðgerð 
av íiski, somuleiðis ákulu teir riikja alt yrki sum fiskivinnumyndugleikarnir áleggja 
teimum, so nógv sum stundir eru til tess, Vrakarar, um fara av bygd at vraka fisk, fáa 
somu límalon,sum nevnd er i § 20 bæði fyri lað tíð, sum krevst til vrakanina og meðan 
teir ferðast til og frá. Umfrumt fáa teir dagpening samsvarand i reglum fyri dagjiening 
fyri tænastumenn í ahnennum starvi og ferðaúlreiðslur goldnar eftir rokning. Um 
vrakarar liggja veðurfastir fáa leir lon fyri 8 vanligar arbeiðstimar um dagin umframt 
dagpening

Um tað krevst, og tað onnars kann sameínast við slarvið hjá vrakarum, hava teir 
skyldu al hjálpa al meta fisk, tá ið teir fáa lon, sum áselt í hesari reglugerð frá leimum, 
sum hava biðið teir um at meta um fiskin,

VrakieflirHlsmaðurin váttar roknmgar um lon. Eru partarnir ikki samdir um lima- 
lonina, kann rokningin leggjnst til avgerðar fyri syslumannin. Verður lá ikki semja, 
verður málið lagt fyri landstyrið, surn lekur bindandi avgerð, hvussu lonin skal út- 
roknasl, Tá ið tvídráttur er um lonir millum arbeiðsgevara og arbeiðsmenn, verður 
lonin hjá vrakarum,lil tess lonarstríð er lokið, eins og hon var undan lónarstríðnum. 
Sytur vrakari at arbeiða vegna ósemju um lon, verður hann koyrdur frá.

23 Tá ið fiskur verður vrakaður sum saltfiskur, tá ið hann verður uppskipaður ella 
fyrstu ferð liann sum saltfiskur verður seldur í Fiiroyum geva vrakararnir sjálvir 
vrakaraváttun á oyðubloð, sum serskilt eru gjord til hetta endamál. Aðrar váttanir, 
sum einstaklingur biður um, mugu vrakararnir ikki geva.

24 Vrakararnir mugu ikki vera i fastari lænastu hjá keypmanni ella oðrum manni, 
sum letur fisk verða vrakaðan. Heldur ikki er tað leimum loyvi at vera heftir av keyp- 
aranum, og teir mugu ikki vraka fisk móli samsyning beinleiðis frá honum. Teir 
hava skyldu at liga og ikki siga nokruni frá handilsviðurskiflum og oðrum viðurskift- 
um hjá eínstaklingum, sum leir verða kunnigir við í starvi sínum, og sum leír eflir 
lógini hava ikki plikt at siga yvirmonnum sínum og myridugleikunum frá.

25 Vrakararnir skulu undirskríva eina váttan um, at teir vilja halda tær treytir, 
sum settar eru fyri starvi teirra og at teir við ídni og dyggleika vilja riikja lær 
ipliktir, sum áiagdar eru leimum, eisini at leir viðvíkjandi hesum vilja lyða tær fyri- 
skipanir, sum yvirvrakarin ella vrakieftirlitsmaður á plássinum gevur teimum.

26 Áðrents maður kann verða settur í starv sum vrakari, má hann hava prógv 
frá lækna fyri at eyguni eru góð,

Tá ið vrakarar hava fylt 70 ár fsra teir frá av aldrí.
27 Vrakarar hava skyldu at geva seg undir allar lær broylingar, sum kunnu koma 

at verða gjiirdar hesi slarvsreglugerð viðvíkjandi.

D eild 4. Flokkan av k lippjisk i og sak j  i ski.
28 Sambart logtingslóg nr. 12 um fiskavrakan, dagsetl 12. januar 1950, skal allur 

klippfiskur, ið verður fluttur út, verða mellur og fiokkaður av vrakarum undir 
umsjón av yvirvrakara ella vrakieftirlitsmanni. Somuleiðis skal allur fiskur, sum er 
uppskipaður i Fiiroyum, og sum verSur seldur sum saltfiskur, verða metlur oji 
fiokkaður.
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Klippfiskur.
29 Klippfiskur skal verða flokkaður tætt frammanundan, hann verður flutlur út.
Tá ið klippfiskur verður fiokkuður, skul tað vera e ítir hesum regium:

Nr. 1 jiskur: er íiskur, sum er væl blóðgaður, væl avhoddaður, væl slogdur, væl 
vaskaður og reinskaður, vakurt flaklur og javnt sallaður. Fiskurin skal vera fastur 
og Ijósur. Scrstakliga eigur denlur al verða lagdur á, at fiskurin hevur verið blóðg- 
aður.
Nr. 2 . fiskur: er fiskur, sum ber merki av, al hann er ikki so væl reinskaður fyri 
royggj og blóð, og sum er særdur av kieppí, knivi ella prikara. Somuleiðis fískur 
sum er gráari á lili enn nr. 1 fiskur. Tað er loyvl at doma ymsi brek hjá fiskinum 
í linari lagi, um lað skilliga sæsl, at iiann hevur verið blóðgaður.
Nr. 3. fiskur: er fiskur, sum hevur fleiri grovari lyli enn nr. 2 íiskur, t. d. sum 
hevur blóðutari og tráuri uggar, hevur tikið ójavnt við salti, er ovslutl omanflaktur 
og annars óvandaliga íluktur. Somuleiðis íiskur, sum hevur grovari sár eflir kleppi, 
knívi ella prikara og «kræddur fiskur. Fiskur, sum ber merki av al vera óvandaliga 
vaskaður, er eisini nr. 3.

Henda flokkanin skal galda fyri allan klippfisk, sum fluttur verður út úr For
oyum. Tó er loyvl at seta heldur linari kríiv, tá ið hysa, upsi og brosma verða 
flokkað.

30 Fiskur, sum sofrpur cr í, somuleiðis sótsviðin fiskur, súrnaður fiskur og 
spilLur íiskur skal verða skildur burtur úr.

Fiskurin, sum soppur er í, verður síðan at skilja sundur í Ivey slog, »lítið sopp- 
Ul ur«  og »sopputur«. »Lítið sopputur« fiskur skal verða flokkaður í nr. 1, n r .  2 og 
nr. 3, men í vrakaravátlanini skal verða skilað til »lítið sopputur«. Fiskur, sum er 
nógv sopputur, verður ikki Hokkaður, og ska! í vrakaravátlanini verða skilað ti) 
»sopputur«.

Sama metan, sum fyri fisk, sum soppur er í, skal vera galdandi fyri sólsvidnan og 
fyri súrnaðan fisk.

Um meiri enn 5 %  av fiak'mum í eini klippfiskarúgvu er fongdur við pink, verður 
iilí rúgvan at laka undan vrukan. Slíkur fiskur má hvorki verða flutlur ella viðgjordur 
á nakran hátt ullan vrakarnslovnurin gevur loyvi til tess og hevur umsjón við fluttn- 
inginum og viðgerðini,

31 Allur klippfiskur, sum fluttur verður út, skal hnlda lær treylir fyri turking, 
sum tey ymísku murknaðurlond seta,

32 Klippfisku skal verða pakkaður soleiðis, at javnstórur fiskur samsvarandi við 
stertataiið verður í hvorjum pakka. Undanlikin er her íiskur, sum seldur verður 
eítir stodd (longd í tummum ella cm ).

33 Um menn vilja gera royndir at flyta úl klippfisk undir oðrum treytum enn 
teimum, sum fyrisettar eru í hesi reglugcrð. kann landsstyrið geva serstakl loyvi 
til tess. Menn, ið íáa slíkt loyvi, hava skyldu al siga landsslyrinum frá, 
hvussu úrslitið av royndini er.

Saltfiskttr.
34 Saltíiskur skaf vera væl íligin, áðretm hann verður flullur út, og skal hann 

verða flokkaður lætt írammanundan hann verður flutlur út og eftir somu reglum 
sum klippfiskur.

Tað er ikki loyvl at flyta út saltfisk, ið er so ringur« at hann dugir ikki lil klipp- 
fisk.

Saltíiskur írá skipum. sum eru farin at veiða, og sum !ia\u havt salt við, ið áður 
hevur verið brúkt, kemur ikki undir vrakan. Saltfiskur, sum er sallaður víð brúktum 
salti eítir al hann cr umrivin. kemur heldur ikki undir vrakan.

Deiíd 5. Pakking og merking av klippfiski og snit fiski.
35 Tá ið klippfiskur og saltíiskur verður sendur úr Foroyum til meðalhavslond- 

íni, skal fiskurin verða samanbundin og hessian seymað uttan um, um ikki keyp- 
arin ynskir annan bjálva. Bjálví, sum verjír fiskin ringart enn hessian, má ikki 
verða nyttur.
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36 Klijspfiskur, sum sendur verður til suður- ella mið-Ameriku skal verða pakk- 
uður soleiðis sum keyparin krevur.

37 Allur fiskur,, sum verður fluitur út, amtaðhvorl hann er í hessian ella í oðr* 
um lijúlva, skal verða merktur soleiðis, aL tað tyðuliga sæst, hvor ið hevur flutl 
fiskin út. Merkið skal verða setl á bjálvan so sjónskt, at eingin mísskiljing 
skol koma al vera. Vrakieflirlitsmermmir skulu hvor í sínum vrakaradomi skriva 
upp allar avskipingar av fiski, so at tað altíð er grcitl, hvorjum manni ella monnum 
hvor avskipað fiska last er frá.

38 Tey merki, sum keyparin vil hava sett ú fiskin til tess at kunna skyna á 
slag cg slbdd, skulu verða selt á bjálvan, Umframl skat allur fiskur, meðan vrak- 
ari er hjásladdur, verða rnerklur við eiimm sjónskum vrokaramerki, sum sigur frá, 
nt fiskurin hevur verið vrakaður uv foroyska vrakarastovninum og í hvorjum vraki- 
domi, hann er vrakaður.

39 Hvor pakki skal umframL við vrakaramerki verða merktur tyðuliga FAROE
FISH.

40 Tað er ikki loyvt at merkja fisk á annan hátt enn fyriskipað er i liesí reglu
gerð,

Deild 6. Vrakan av nyggjum.
41 Um klippfiskur og saltfiskur ikki verður avskipaður tæil eflir, al hann er 

vrakaður, skulu vrakieftirlilsmenninir frá li, at fiskurin er vrakaður til tess hann 
verður avskipaður onsa eftir, at hann verður goymdur so væl, at eiriki keinur 
at honum.

Halda vrakieftirlilsmenninir, at okkurl er komið al fiskinum, eftir at hann varð  
vrakaður. hava teir rætl lil at krevja, at fiskurin verður vrakaður av nyggjum.

Fiskur skal alltð verða vrakaður av nyggjum, um grundir eru fyri at halda, nt 
fiskurin eftir at hann varð vrakaður, hevur ikki verið hildin burtur frá oðrum fiskt.

42 Vil maður liava fisk, sum áður hevur verið vrakaður, vraknðun av nyggjum, 
má hann kunna gevu vrakieftirlitsmanni fullgóðar grundir fyri. al nyggj vrakan 
er neyðug.

Menn kunnu ikki fáa fisk vrakaðan av nyggjum cinans av teirri orsok, at teir hava 
ikki álit á vrakan, sum cr farin frnm, og sum yvirvrakarin hevur góðkenl.

Deild 7. Avskiping.
43 Vrakieftirlilsmenninir skulu ansa eftir. at klippfiskur verður ikki avskipaður 

ultan í turrvcðri, og hava leir rælt at laka avgerð um, hvort veður er at avskipa 
fisk ella ikki.

44 Um klippfiskur ella saltfiskur verður fluttur við bátum, er skylda vrakieftirlits- 
manna al ansa eftir, al bntarnir eru reinir og ikki leka. Teir skulu eisini ansa eftir, 
at fiskurin, um tað er neyðugt, verður nóg væl vardur við mátium ella presenningnm 
bæði. lá ið hann verður fluttur við báli ella bíli,

Vrakieftirlilsmenninir skulu eisini ansa væl eftir, at fiskurin, meðan hann verður  
avskipaður, verður so væl viðfarin. al hann verður ikki loslaður, og teir skulu 
anlin sjálvir ella hava vrakarar fyri seg , sum ansa eftir. at fiskurin verður lagdur  
so væl í laslina, al ikki skjytst.

45 Vrakieflirlitsmeruiirnir skulu ansa eftir, al lastir í skipum, sum klippfiskur og 
sallfiskitr verður fluttur út í, eru lu rrar og nossligar, at lær eru nóg va1! klaíddar við 
víði, reinum máttum ella posalorifti. Somuleiðis skulu teir ansa eflir, at lastin er so 
væl vurd, al ikki hitin frá maskinuni sleppur nl fiskinum.

46 Verða ley boð, sum vrakieflirlitsmaður ella vrakari í hansara floð gevur, ikki 
lydd, skal vrakieftirlitsmaðurm syta ot geva vrakaraváttan.

Deild 8  V rakar av át tanin.
47 Tá ið saltfiskur og klippfiskur, sum verður fluttur út, er vegoður, flokkaður, 

pakkaður og koyrdur umborð í skipið, sum skal fiira hann úr Foroyum, «evur vraki-
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eflirlitsmaður vrakaraváttan fyri farmin, og hevur hann undir revsingarlreyt eftir lóg- 
ini ábyrgd av, at váUanin er *onn og áiítandi.

í vrakaraváttaníni skal verða skílað til, hvort fiskurin er Foroyafiskur, íslandsfisk- 
iir, Gronlnndsfiskur ella Bjurnoyarfiskur.

Tá ið tað er klippfiskur, merkir Foroyafiskur, al fiskurin er veiddur undir Foroyum 
og turkaður í Foroyum, fslandsfLkur, at fiskurin er veiddur undir Islandi og turkaður 
í Foroyum, Gronlandsfiskur,at fiskurin er veiddur undir Gronlandi og turkaður í 
Foroyum og Bjarnoyarfiskur, al fiskurin er veiddur undir Bjarnoynni ella við Norður 
Noreg og turkaður í Foroyum,

Tá ið iað er saltfiskur merkir Foroyafiskur, at fiskurin er veiddur undir Foroyum 
fslandsíiskur, at fiskurin er veiddur undir islandi, Gronlandsfiskur, at fiskurin er 

veiddur undir Gronlandi ojr Bjarnoyarfiskur, al fiskurin er veiddur undir Bjarnoynni 
ella við Norður-No reg.

Um keyparin krevur tað, skal i vrakaru\áttanim  verða skilað til ó hviiim hátt, fiskur
in er lurkaður, l. d. um hann er e'mans sólturkaður, einnns inniturkaður ella bæði,

Vrakieftirlii^maSurin gevur vrakaravúllnn á oyðublbð, sum eru góðkend av lands- 
ítyrinum . Aðrenn hann lelur honum, sum flytur úl fisk, váttanina, skal hann ansa 
eflir at vátlanin hevur íingið nolarialatlestasjón, ið prógvar, al hann er autoriseraður 
vrakíeflirlUstnaður. Tað má skilliga kunna siggjast á váttanini, at tað er fðroyskur 
vrakari, ið hevur havt cftirlil við vrakanini. Vállanin má ikki kunna misskiljasL

48 Samslundis sum nolarialatlestatíÓnin verður givin, ska! lalast avgjald fyri 
vrakan sambarl § 6, slykki 1, í loptmgslóg nr, 12 frá 12. januar 1950 um fiskavraking 
í Havn til sorin^krivaran, á bygd til syslumenninar o« í Vági lil sóknafútan. Notarar- 
nir seta peningin á serstaka konto, og verður hann at avrokna við lundskassan um 
Foroya gjaldstovu eina ferð um mánaðan.

23. maj Justitsm. skr. om DRIFTSUDGIFTER VED RETSBYGNINGEN i 
Thorshavn.

I forbíndehe med tidligere brevveksling, senest justitsministeriets skrivelse af I I . 
april 1950, vedrorende den ny retsbygning på Færoerne, skal mart meddele, at man 
kan indgå på. at de egentlige driftsudgifter ved retsbygningen, såsom brændsel, lys. 
og rengoring, hvilke udgifter er anslået líl al belobe sig til ea. 2.500 kr. årlig, fra 
den 1. april 1950 al regne afholdes for statskassens regning, dog at man finder, at 
stalen ikke biir deltage i da:kningen aí udgifter til skat, vandafgift m. tn. til kom 
munen.

23. mai Stalsm. skr. om statens andel a í UDGIFTERNE VED OPPEBØRSELS- 
KONTORET.

Under henvisning lil tidligere brevveksling, senest hr. rigsombudsmandens skri
velse af 1, februar 1950, skal man efter stedfunden brevveksling med de bevilgende 
myndigheder herved meddele, at statsministeriet kan tiltræde, at statskassen fra den 
1. april 1919 at regne og indlil videre udreder 25 %  af de med adminíslrationen 
aí Færoernes oppeborselskonlor forbundne udgi fler, og at Færoernes landsstyre o\ er
lager oppeborselskontorels inventar for el *amlet belob af 5.000 kr.

Det tilffijes, at man senere vil vende tilbage til spórgsmålet om den regnskabsmæs
sige og revisionsmæssige kontro! med hensyn til statens finansielle mellemværende 
med Færoerne.

21, mai Bek. nr. 2 1 1 vedr. OMBYTNING AF DANSKE OG FÆRØSKE PENGE
SEDLER i henhold lil lov nr. 2 18 of 12, apr. 1919 om pengesedler m. v. på Fær
oerne.

1 Rigsombudsmanden pá Færoerne og Danmarks Nationalbank eller de, som af 
ovennævnte hertil bemyndiges, foretager ombytning aí nationalbankens penge=ed-
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ler med færoske pengesedler og ombytning nf færiiske pengesedler med nationalban
kens pengesedler.

2 Ombytningen foretages uden provision.

27. maj Lov nr. 237 om UDLÅN TIL INDUSTRI- OG HÅNDVÆRKSVIRK
SOMHEDER.

10 Lån til industri- og håndværksvirksomheder vil kunne yde1 til ansdgere, der 
har bopæl på Færoerne.

27. maj Lo\, nr. 277 om udíorelse af ERHVERV l GRØNLAND, jfr. An, af 9. 
apr, 1951.

15. juni Laglingslov nr. 19 om el FÆRØSK KLASSELOTFERI.
I 1) Laglinget opretler et færosk klasselotteri:

a. Hverl års lotteri deles i 2 aí hinanden uafhængige nerier med lige mange træk
ninger i liver. Antallet af lodder má ikke overstige 6000 for hver serie. Antal
let af erstalningslodder má ikke overstige 1000 for hver serie. Antallet af træk
ninger for hver serie må ikke o\erstige 6.

b. Indskuddel til den enkelle serie for et helt lod skal være indtil 120 kr. Lodderne 
kan udstedes både som hele og delle.

e. I hver af lotteriets serier skal det samlede gevinslbeliib være mindst 70 n/o  af 
indskudssummen for samtlige til serien horende lodder. Gevinstbelobet fordeles 
efler en af landsstyret godkendt plan, i hiilken lillijre vil være at fa^tsælle lod
dernes anlal, tidspunktet for trækningerne saml regler for bekendtgorelse af 
trækningernes udfald, tidspunktet for gevinsternes udbetaling og for forlabelse 
af ikke i rette tid hævede gevinster. Gevinster, der ikke fordres udbetalt i relte 
tid, regnes landskassen til gode.

d. Trækningerne foregår offentligt i Tórshawi under tilsyn af en derlil beskikket 
kommission pð. 5 mand, hvoraf mindsl 1 jurist, der opfylder betingelserne for 
al være dommer. Kommissionen afgor endeligt ethvert sporgsmS! om træknin
gernes rigtighed eller gyldighed, være sig under eller efter trækningen.

e. Af de gevinster, som tilfalder spillerne, svares en afgift på 10 % .

Afgiften- tilfalder landskassen.
Afgiften berigtiges ved at den afkortes i gevinstbelobet ved dettes udbetaling.
Gevinsterne er fritagne for indkomstskat til landskasse og kommune.
2 Landsstyret fastsætter de nærmere regler om lotteriels ordning og om det offent

liges tilsyn med lotteriet.

15. juni Lógtingslóg nr. 19 um FØROYSKAN HAPPADRÁTT.
1 - )  Lógtingið slovnar fiSroyskan happadráll:

a. Hviirl árs happadráltur verður bytlur í 2 flokkar. leysir hvor av oðrum. við 
tíka jjógvum dráttum í hvorjum. Talið á iulunum má ikki fara upp um 6000 
í hvorjum ílokki, men lalið á umskiftislutum má ikki fara upp um 1000 í 
hvorjum ílokki. Talið av dróttum i hvorjum flokki má ikki fara upp um 6.

h. InnsJcotið í hvemn einkulla flokkin ?kal vera upp lil 120 kr. fyri heilan lul. 
L utim ir kunmi latasl út í heilum lulum ella smáum.

c. f hviirjum flokki happadráttarans skal vinningurin tilsamans \e ra  minnst 70 c 'r 
av innskotspeninginum fyri allar í flokkinum verandi lutir, Vinningurin verður 
byltur eflir reglum, sum landsstyrið góð’kennir, har eisini verður fyriselt talið 
á lulum, tíð irnar fyri drátlunum og reglur fyri kunngerð nv úrslili dråttanna, 
tiðir fyri rindan av vinningmum og fyri missi av rætti lil vinningar, sum ikki

*) Som itndrel íed  II. nr, 2 af 26. jan. 1951 og nr. 75 af 22. dec. 1951.
s) Sum broytt vi5 II. nr. 2, 26. jan. 1951 og nr. 75, 22. des. 1951.

960



15. juni 1 9 5 0

eru heimlaðar í ræltari tíð. Vinninjiar, sum ikki eru kravdar í rællari líð fara ! 
landsknssan.

d. Ð ráttirnir fara fram alment í Tórsbavn undir umsjón av einari serliga sett- 
ari nevnd uppá 5 manns. harav minnst 1 jurislur, sum uppfyllir treylirnar fyri 
al vera sorinskrivari, Nevndin (ekur endiliga avgerð um ein hvonn spurning 
drátlanna, leirra beinleika og gildi, undir ella aftaná dráLlín.

e, A \ leim vinningum, ið fallu til spælararnar, verður lalið elU avgjald uppá
10 f r .

Avgjaldið feilttr ti! landskosson.
Avgjaldið verður rindað \ið, at lað verður dripið frá vimiinginum, lá hann verður 

úlgoldin.
Vinninsurin er undanlikin innlokuskatli ti! landskasítt og fcommunu.
2 Land'Styrið fyri'krivar retilur um happadráttskipanina og almennu umsjón við lí.

19. juni Bek. vedr. danske FISKERI 1NSPEKTIONSSKIBES RADIOTJENESTE.
For al kunne hjælpe danske op íærftfke fiskere i tilfælde af o\ ergreb samt ved 

sygdom eller ulykker, og for al være dem behjælpelig ved Iransitlering af telegram
mer og radiobreve, núr direkte forbindelse med land ikke kan opnås, samt ved videre- 
transmitlering af stormvarsler m. m,. udfiirer dc danske inspektionsskibe normalt 
nedenstående radioljeneale.

Inspektionsskibe i  Nordsoen, Alte tiderne er GMT.
lnspektion^kibct holder indenfor sine vagtlíder radiovagl i nodpausen ío r telefoni 

fra kl. xxOO—x\G3 på den inlemationale kalde- og nodfrekvens 1650 khz (181,8 
m ). Indenfor Hisse lider kan inspektionsskibet kaldes for assistance i tilfælde af 
niid.

Såfreml fiskere i andre tilfælde onsker al komme i forbindelse med fiskeriinspek- 
lionsskibel, kan de kalde delle på den af kullere almindeligt benyllcde frekvens 
2155 khz (139.2 m) i tidsrummet 0803—0810. 1003— 1010, 1103— 1 U0, 1603— 
1610 og 2003—2010.

I denæ vnle lidsrum holder ins]>ektionsskibei — for så vidl del overhovedel er 
stationeret i Nordsoen —  allid vagl pá ovenfor angivne frekvens, hvad enten det 
er ]>u síien eller i havn: Inspektionsskibet svurer på 2175 khz (137,9 m ).

Kan forbindelse ikke opnås med inspektions-kibet ad denne vej, eller ónsker kul
lere udenfor de angivne tider al komme i forbindelse med inspektionsskibet, kan 
delte kaldes via kyststationerne Skagen og Blaavand radio, idel kutteren kalder 
londslalionen på 1650 khz (181,8 m ). Landstationen kalder derefter inspeklions- 
skibel på 500 khz (600 m) og meddeler, at en kuller onsker forbindelse, hvor
på inspektionsskibet på 2175 khz (137,9 m) sæller sig i ForbindeUe med den på
gældende kuller.

/ / .  Inspekliorusskibej ved Færoerne Alle tiderne er GMT.
Inspeklionsskibei holder indenfor sine vagttider radiovagl i nodpausen for tele

foni fra kl. xxOO—xx03 ipå den internationale kalde- og nodfrekvens 1650 khz (181,8 
ni). Indenfor disse tider kun inspektionsskibet kaldes for assislance i tilfælde af nod.

Såfremt Fiskere i andre tilfælde onsker at komme i forbindelse med fiskeriinspek- 
lionsskibel. kan de kalde delte på den af kuttere almindeligt benvttede frekvens 
2155 khx (139.2 m) i tidsrummet 0803—0810. 1003— 1010, 1103—1110, 1603— 1010 
og 2003 -2 0 1 0 .

I de nævnle lidsrum holder inspeklionsskibet —  for så vidt del overhovedel er 
stationeret ved Færoerne —  allid va<rt på ovenfor angivne frekvens, hvad enten det 
e r på soen elier i havn, Inspeklionsskibet svarer på 2175 kliz (137,9 m ).

Dersom kutlere udenfor de angivne tider onsker at sætle sig i forbindelse med 
inspektíonsskibel, kan de kalde dette via kystslntionen Thorshavn radio, idet kut-
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leren kalder tandstationen på 1650 khz (181.8 m). tanchtalionen kalder derefter )»■ 
spektionsskibet på 500 khz (600 m) og meddeler, at en kuller onsker forbindelse, 
hvorpå ínspeklionsskibet sætter aig i forbindelse med kulleren på 2175 khz (137,9 m ).

Når som helst en kutter er i forbindelse med el in^pektionsskib i Nordsoen eller 
ved Færoerne, kan den anmode om assislance, afgive meldinger fiskeriel vedrorende, 
afgive lelegrammer til viderenendelse samt p i  anmodning få oplæst uddrag af dc 
seneste vejrmeldinger.

III. I nspektiotuskibet ved Grónland. AIk‘ tiderne er GMT.
Såfremt der er dan 'ke eller færoske fiskekuttere med radiostation ved Grónland, 

holder inspektionsskibet altid radíovagt i nodpausen for telefoni fra kl. xxOO—xx03 
på den internationale kalde- og nodfrekvens 1650 khz (181,8 m ). (Desuden holder 
ínspeklionsskibet hveranden time —  i fortsættelse af nødpausen — vagt på 1650 
khz (181,8 m) fra liden mellem 0803—2010 samt kl. 0003 0010 og 0103 0110.

I disse tidsrum kan Ínspeklionsskibet kaldes for assistance, for afgivning af meldin
ger fiskeriet vedrorende saml for videresendelse af telegrammer, endvidere vil in- 
speklionsskibel på anmodning oplæse uddrag af sidst modtagne vejrberetning. In
spektion ssk i bet svarer på 1650 khz (181,8 m ).

ínspeklionsskibet kan endelig til enhver tid modtage lelegrammer fra landslationer 
til viderebeíordring lil kuttere ved Griinlnnd. Di«se telegrammer vil blive sogt videre- 
sendt så hurligl íom muligt. Udover denne radiotjenesle kan alle danske og færoske 
fiskeskibe, uden for havn og i hnvn, hvor der ikke cr adgang til telegrafstation af
levere lelegrammer og radiobreve direkte om bord i inspeklionsskibene. Afregning 
foregår via fiskeskibets rederi.

Endelig kan inspeklionsskibene assislere fiskeskibene ved udbedring af havarier 
på deres radiostationer.

Fiskeriforeningerne kan igennem marineminisleriet holde inspeklionsskibene un
derrettede om, i Jivilket tidsrum, der er danske og færoske fiskeskibe ved Grónland, 
og foreningerne kan efler anmodning til marinemitiisteriel íå  opgivet de tidsrum,
i hvilke der vil være inspektionsskibe udslationerede i Nordsoen og ved Grónland, 
samt de pågældende inspektionsskibes kaldesignaler.

For at gore del muligt for inspeklionsskibene at komme i forbindelse med fiske
skibene anmodes foreningerne om at meddele, til hvilke lider og på hvilke frekvenser, 
fiskeskibene sædvanligvis kan kaldes, udover de i denne bekendlgorelse allerede 
nævnte tider og frekvenser.

Bekendlgorelse af 7. november 19-17 (kdg. B, 3 19-18, pkt. 2) vedrorende danske 
fiskeriinspektionsskibcs radiotjenesle lil hjælp for fiskere bortfalder.

2't. juni — Kunngerð nr. 50 um SK IPA -OG VØRUGJALD íyri Tórshavnar havn.
Foroya landsstyri hevur 22. juni 1950 góðkent skipa- og \orugjold fyri Tórshavnar 

havn at galda frá 1. juli 1950 til 31. mars 1953.1)
Greiniligari upplysingar um gjoldini fáast hjá havnarslyrinnm.
Aliar eldri takstaskiponir fara úr gildi.

27. juni — Bek. nr. 321 af lov om FOLiKEFORSlKBINC.
(§ 86 enslydende med lov af 20. maj 1933, se side 196).

15. juli —  Kunngerð nr. 51 um SKIPA- OG VØRUGJØLD fyri Klakksvíkar havn.
Foroya landsstyri hevur góðkent skipa- og vorugjðld fyri Klakksvíkur havn al 

galda frá 1. august 1950 til 31. mars 19S3.1)
Greiniligari upplysingar um gjoldini fáast hjá havnarstyrinum.
Allar eldri takstaskiponir fara úr gildi.

3) 51>r, kuiing, nr. 7, 28. mars 1953.
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17. juli An, nr. 311 for Færoerne om HIDRAG til en barnemoders BARSELS
FÆRD OC UNDERHOLD for og efter fodslen.

I Henhold til den regeringen ved § 335 i bekendtgorelse nr. 175 a í 31. august 
19'I6 af lov om offentlig forsorg meddelte bemyndigelse sælles herved §§ 235— 237 
i nævnte lov, fåledes som denne er ændrel ved lov nr. 25C af 9. juni 1918, inde
holdende bestemmelser om forskudsvis udbetaling aí bidrag li! en barnemoders bar
selfærd og underhold for og efter fodslen i kraft på. Færoerne i folgende skikkelse:

1 I kgl, anordning nr. 101 aí 18. marts 1919 for Færoerne om bðrnebidrag til 
enlige forsorgere m, m. foretages folgende tilfojelser og ændringer:

Som nyt kapitel III indfojes:

Bidrag lif cn barnemoders barseljærd og underSmld.
45 Del bidrag, som faderen eller en bidragspligtig ti! et barn udenfor ægteskab 

i medfor af § 23, stk. 1 og 3, i lov nr. 131 af 7. maj 1937 om born udenfor ægte
skab er tilpiiglel al yde til dækning af udgifter ved moderens barselfærd og under
hold, kan af moderen under de i § 2 íastsalte betingelser fordres udbetnll af del 
offentlige indenfor den i § 16 ungivne grænse, såcnart bidragets forfaldsdag er for- 
lobet, uden at bidraget er erlagt.

Med hensyn ti! de nærmere regler om disse bidrags udbetaling af del offentlige 
og inddrivelse m. v. kommer med de fornodne lempelser bestemmelserne i kapitel
I. A. til anvendelse.

For den del af de i denne paragraf omhandlede udgifter, som målte være ud- 
redel af det offentlige, indtræder dette i moderens rel overfor faderen eller deL of
fentlige.

46 For tiden indtil 31. marls 1950 udbelales de i § 45 ommeldte bidrag dog hojest 
med folgende norm albidrag: 10 kr. til barselfærden og lii barnemoderens ophold 
for og efler fodslen pr. måned 36 kr.

Socialministeren faslsælter frn 1. april 1950 efter indstilling fra landsstyret eller for
ud indhentet erklæring fra dette de omhandlede normalbidrag for 2 3r ad gangen.1)

47 Forskudsvis udbetaling fra det offentlige kan ligeledes i overensstemmelse med 
reglen i § 15. stk. 1, ske med hensyn lil barselfærdsbidrog og bidrag lil moderens 
underhold i anledning af fodslen. ío r så vidl angår bidrag, som i henhold til over- 
ovrighedens bestemmelse en uf overov righeden Madfæ?tet overenskomst, 
separations- eller skilsmissebevilling eller dom påhviler en mand over for huns 
forladte, fraseparerede eller fraskilte hustru.

Med hensyn til de nærmere regler om disse bidrags udbetaling af det offentlige, 
inddrivelse m. v. kommer med de fornodne lempelser reglerne i kapitel I, B. til 
anvendelse.

Ligeledes »ælder ved udbetaling af de fornævnte bidrag beslemmel-ume i § 15, 
slk. 3.

T il kapitel IH.
Kaptlel III ændres li! kapiiel IV.
§§ 15— 18 ændres til §§ 18— 51.
2 Denne anordning iræder i kraft straks med virkning for bidrag, der er for

faldne til betaling den 1. april 1919 eller senere.

19. aug. —  Skr. fra indenrigsm. om TILBAGEHOLDELSE 1 LØN FOR SKAT.
1 en hertil oversendt skrivelse har skaltedeparlemenlel meddelt, al departementet 

under den 11. íiugust 1950 har tilskrevet ingeniorfirmael Kampmann, Kierulff og 
Saxild A S, således:

»I en til statens ligningsdireklorat indsendl, af samme hertil fremsendt skrivelse

1) Jfr. Bek, nr, KM af 28. inorls Í953.
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har selskabet lorespurgl, hvorvidt selskabet er forpligtet til at efterkomme en be
gæring fra Fausing-Auning kæmnerkontor om at foretage tilbageholdelse i en ar
bejders lon lil dælcnmg af hans skatterestancer, medens han er beskæftiget på sel
skabets arbejdspladser på Færoerne. Indenrigsministeriet, med hvilket man har 
brevvekslet om sagen, har overfor =kalledcparlementet udtalt, at indenrigsministeriet 
for sil vedkommende må holde for, al en hejboende arbejdsgiver, der beskæftiger 
arbejdere på færoske arbejdspladser, i medfor af bestemmelsen i § 12 i tov nr, 28. 
af 18. februar 1937 om personlig =kat til kommunen inden for dc i denne bestemmelse 
nævnte rammer er pligtig al efterkomme et pålæg fra en herværende kommune om 
tilbageholdelse af skyldige kommunale skattebelob i de uf arbejdsgiveren ydede lim
ninger, uanset om disse udbetales på Færoerne.

I denne anledning skal man med bemærkning, at den næ\nle bestemmelse tillige 
iinder anvendelse Íot så vidt angår statsskatten og den fælleskommunale •‘kul, meddele, 
at skattedepartementet for sit vedkommende kan henholde sig til indenrigsministeriets 
foranstående udlalelse.

Det tílfojes, at sporgsmålet om tilbageholdclseskravels lovlighed kan inbringes for 
domstolene.«

23. aug. —  Kunngerð nr. 55 um merking, Elokkan op VRAKAN AV SILD.
Við heimild í liigtmgslóg nr. 20, 27. januar 1950, um silda\rnking og vísandi til 

nr, '14, 3. mei 1950, slarvsrcglugerð fyri vrakarastovnin um vraking og viðgerð av 
sild, verður hervið givin fylgjandi slarvsrcglugerð um merking, flokkan og vrakan 
av sild.

1 011 saltað kryddað ella ella sukursaltað sild skal verða vrakað, beint áðrenn hon 
verður flult út. Tann, sum flylir sildinn út, skal í góðari tíð senda óheitan til yvir- 
vrakarans um al fáa hana vrakaða sambart liigtingslóg um vraking av sild. og samb- 
bart slarvsrcglugerð nr. '14, 3. mei 1950, lyri vrakaraslovnin um vraking og viðgerð 
av sild.

2 Áðrenn sildin verður vrakað, skal hann, sum flylir sildina ÚL Ihava merkl tunn- 
urtiar.

Hann, sum hevur selt navn sftt ella merki fyri navn sítt. sum landsstyrið hevur 
gótikið, á lurmurnar, hevur Julia ábyrgd av. at sildin er góð, at hon er beint flokkað, 
at vektin av sild í lunnunum er bein, og at tunnurnar eru beint merklar,

31) Sum fast merki á oilum lunnuni við sild, sum veidd er á havinum millum fsland 
og Foroyar skal standa FØROYAR — ISLA'NDSSILD og á íjllum tunnum við sild sum 
veidd er á íoroyskum firðum og sundum. FØHOYAli FØROYASILD við 1 cm 
hiigum stavum.

Umframl skal á lokinum standa 1) navn ella merki (góðtikið av landsslyrinum) 
hjá honum, sum flylir úl sildina, 2) nettovekl, 3) talið oa sildum pr. kg sambart § 1 
í hesi reglugerð, 4) mánaður og árslal, tá ið sildin er sallað og 5) mcrkiS fyri \ ið- 
gerð av sildini soleiðis, at tá ið sildin er saltað, =kal hon verða merkt við SA. tá ið hon 
er kryddað, skal hon vera merkl við KR, og lá ið bon er sukursaltað. skal hon vera 
merkt við SU.

4 011 sild skal, áðrenn hon verður flult úl, verða flokkað. Flokkanin kann anlin verða 
gjord bcinan vegin, tá ið sildin verður avlioddað og ella k\orkrað. Loyvi er tó at steðga 
við flokkanini til seinri. i. d. til beint áðrenn sildin verður flult úl.

Tá ið sildin verður flokkað, skal hon verðu skild eftir stodd: I— 6. 6 —8, 8 -  10, 
10— 12, 12— 14. M— 16 og 16— 20 sildir pr. kg, soleiðis al oll sild i somu tunnu verð- 
u r jovn til stóddar.

Talið av sild pr. kg skal merkja, at lað. tó ið sildin er saltað og íligirt, fara 1—-6. 
6—8 o.s.fr. sildir til hvort kg.

Tað skal merkjasl uttan á tuimuni. hvussu nógvar sildir fara til kg,

■*) Sum hroytt við. kiinng. nr. ‘!4, 19. sepl. 1952,
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Ta ið sildin er so stór, nt færri enn IC sildir fora til eitt kg,skal hon verða liigd í 
flógv í tununni, áðrenn hon verður flutt úl.

5 Vrakan av sild hoyrir undir vrakarastovnin. Viðvíkjandi pliktum og ireytum íyri 
teir menn,sum sellir eru í vrakarastovninum, sko! vrakanin av sild verða framd eflir 
somu sjónurmiðum og reglum, sum íyriski)>aðar eru í starvsreglugerS nr. 16, 22, mci 
1950, fyri vrakarastovnin.

6 Tá ið sild verður vrakað, skulu í minnata lagi 15 co av tunnunum verða opnaðar 
og innihaldið í tunnunum skal verða kannað eftir hesum sjónarm iði:
a. Tunnurnar skulu vera ú tremur við laka.
b. Siltlirnar skulu verða javnar til stóddar, og vrakarin skal við al gera roynd at 
vega sildir ansa eflir, at talið nv sild pr. kg svarar til tað, sum stendur ú tunnuni. Tað 
er ikki nóg mikið al taka sildir ovasl í tunnuni, men \ rakarin skal eisini kanna sildir, 
sutn liggja djúpari í  tunnuni.
c. Sildin og lakin i tunnunum mugu ikki vera tra, og bukurin á sildini má \e ra  heilur.
d. Tunnurnar skuiu vera sterkar og lætlar og reinar innan og utian. TaS er ikki loyvi 

ut flyln úl sild í brúklum lunnum, uttan vrakarin gevur loyvi.
e. Sildin verður koyrd burlur úr niikrum av teimum tunnunum, sum eru opaðar, og 

tá ið lakin er runnin av sildini, verður hon vegað. PvetlovekLin av sild í hvórjari 
lunnu skal vera ininsí 100 kg.

7 Um eingi brek verða funnin á sildini skal hann, sum útflytir sildina, merkja 
tunnurnar Nr. 1. Er sildin ikki av bestn slag, men tó óspill og etandi vora, skulu 
tunnurnar merkjast ÍSr. 2.

Sild, sum spilt er, má ikki verða flutt úl ellu seld sum matur í Fóroyum,

30. aug. U. M. skr. om HONORAR TIL FORSTANDEREN FOR SEMINARIET,
I anledning af det med direktionens påtegning a í 9. juni d, å, hertil indsendte 

andragende angående forhojelse aif det forstanderen for Færoernes seminarium lil- 
lagle honorar på 1200 kr. årlig skal man h en  ed meddele, at ministeriet kan god
kende at del nævnte honorar med virkning fra den 1, april d. á. udbetales med 
det for Færoerne gældende sædvanlige honorartillæg.

Det tilfójes, al man senere skal vende tilbage til spbrgsmålet om lonningerne for 
de ved seminariet ansatle lærere.

5. sept. Laglingslov nr. 50 om ændring i lov om VALG TIL FÆRØERNES 
LAGTING. (Indfojei i bek. af 1939).

7. sept. Laglingslov nr. 58 om ændring i laglingslov nr. 23 af 11. fe1 - uar 
1950 om INDFØRSELSAFGIFTER m. v. (Indfójet i loven af U . febr. 1950).

8. sept, Kunng, nr. 59 um LØGTINGSVAL.
Við heimild í § f í lóg nr. 121 nv 28. mars 1923, jbr. lógtingslóg nr. I, I I .  rofti 

194S, um val til Foroya logting og lógtingslóg nr. 56, 5. september 1950, verður 
val til Foroya logting al fora fram

m iðvikudagin 8. novem ber 1950,
Seinast 5 vikur áðrenn valdagin, tað er seinast miðvikudagin I. okiober 1950, 

kunnu minnsl 600 veljarar boða lógmanni írá , at leír ælla at luitakn í vnlinuin 
sum nyggjur flokkur, í so fall kann flokkurin verða tikin við í byti av eyka mandatum.

Moguligir i'filevnislistar =kulu vera formunninum fyri avvarandi valnevnd í hendi 
seinast kl, 18, á vikur áðrenn valdagin, toð er seinast miðvikudagin 18. oktober 
1950. Lislin skal verða undirskrivaður av i mínnsla lugi 5, liægst 10 veljarum sum 
stillarar, og skat verða viðlagt yvirlit yvir stillararnar, ið lysir nóvn, storv og bú- 
stoS leirra gjolla. Fráboðanir av valevniilislunum =kulu aftrnt innihalda upplys 
ingur um, hvimn flokk lislin tekur undir við, ella um hann -tendur uttnnflokks.
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Ein valevnislisli má ikki innibera fleri niivn enn toð dupulla tolið av loglings- 
monnum, ið skulu veljasl i vnldominum. Eingin má slilta upp samstundis lil valið 
í ymsum valdomum ella sum valevni hjá meira enn einum ífokki ella slilla upp 
uttonfiokks og samstundis taka undir við einum ilokkí.

Teir sliltarar, ið hava undirskrivað ein valevnislista, kunnu til valnevndiria boSa 
frá listamerking, sum valevnislistin verður al merkja a nlkvoðuseðlunum; einstakir 
bókstavir (A, B, C o. s. ír.) kunnu ikki fráboðasl sum lislamerking. 'Fráboðanir 
skulu gerost skrivlíga samstundis við, at valevnislistin verður flyggjoður formann- 
inum fyri valnevndina, og skulu oli valevnini á listanum og leir sliltarar, ið hava 
undirskrivað við undirskriít teirra, viðganga, ut leir eru samdir í listamerkingini.

Teir flokkar, sum ynskja al brúku somu bókstavm erking  fyri valevnislistar leirra 
í ollum valdomum, kunnu seinast 5 vikur áðrenn valið, tað er seinast miðvikudagin 
-I. oktober 1950, um felag teirra senda logmanni umsókn hesum viðvikjandi.

12. sepL. - S k r .  fra socialrn. om udgifter til VÆRNEPL1GTIGES FAMILIE,
Under henvisjiing lil lidligere brevveksling, senest skrivelse herfra aif 21. april 

1950, jfr. hr. rigsombudsmandens skrivelser ai 21. maj 1949 og 22, juli 1950 ved
rorende bl. n. el Ifru N. N, af Svino fremsendt andragende, skol man herved meddele, 
oL folketingels finansudvalg har givel sin tilslutning til, at der })á lillægsbevillings- 
loven for 1950,51 soges optaget iíolgende tekstanmærkning; »Socialministeriet be
myndiges ti! i tilfælde, hvor en på iFæroerne bosat iforsórger indkaldes til militær
tjeneste, at refundere vedkommende færoske kommune den fulde udgift til en uden 
retsvirkning for pågældende udbetalt underholdshjælp, ydet efter kommunens skon
i overensstemmelse med retningslinierne i iforsorgslovens § 281.<, saml lil at 
sådan refusion i del foreliggende og eventuelle andre forekommende tilfælde udredes 
på forventet tillægsbevilling for finansårel 1950>51.

For så vidt angår de retningslinier, hvorefter der med hjemmel i den nævnle 
tekstanmærkning vil kunne ydes hjælp i det foreliggende og andre forekommende 
tilfælde, skal man henvise til socialministeriets cirkulærer nr. 219 af 3. august 
1915 og nr. 90 a í 22. marls 191(3, samt ti! de i socialreformen, noleudgave 1918 
§ 281 nævnte aígórelser,

6. okt. — Lagtingslov nr. 66 om ændring i lagtingslov nr. 59 af 7. sept. 1950 
om ændring i lagtingslov nr. 23 af 11. febr. 1950 om INDFØR5ELSAFGIFTER m, v.

(Indfojet i loven of 11. febr. 1950).

6. okt. - Kunnng, nr. 67 um FLOKKAIÍ OG BÓKSTAVSMERKING til logtings- 
valið 8. nov. 1950.

Við heimild í § 4, 5, stk. í ló» nr. 121, 28, mars 1923, jb r. loglingslóg nr, 4,
11. mai 1918, um val til Foroya Logting verður hervið gjort kunnugt, al á log 
tingi vóru hesir íflokkor, lo ið lóglingsvalið 8. november 1950 var lyst: Hin fóroyski 
íólkafJokkurin (radikalt sjálvslyri), Sambandspartiet, Javnaðarflokkurin og Sjålv- 
styrisflokkurin. Sambært í .  stykki i nevndu lógargrein hava veljarar boðað frá nyggj
um flokki, Tjóðveldisflokkinum, til lultoku i komandi logtingsvali,

Við heimild i § !■, 8. slk., i úðurnevndu lóg, jbr. loglingslóg nr. 56, 5. seplember 
1950, verður hervið eisini gjort kunnugt, al fylgjandi ílokkar ætla al luttaka í 
logtingsvalinnum 8, november 1950, og al valevnislistar, sum eru fráboðaðir at 
taka undir við hesum ílokkum við valið, i ollum valdomum skulu merkjast við 
teimum bókslavum, sum standa úl fyri hvónn flokkin:

Jlin  foroyski fólkaflokkurin (radikalt sjálvslyri) Listi A.
Sambandsflokkurin ........ . ................. ....................Listi B.
Javnaðarflokkurin ...........  ................ ... . . .  Listi C.
Sjálvstyrisflokkurin ................................... . , .............Lisli D.
Tjóðveldisflokkurin ...........................................  . ..  Listi E.
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9. okt. - Cirk. fra kirkeinspektionen ang. KIRKEGÅRDE.
På dertil given foranledning skal man henlede opmærksomheden på, at i hen

hold til § 1) i lov nr. 109 íor Færoerne a í 29. marls 1921 om kirkernes styrelse 
finder vedligeholdelsen aí kirkegarde og anlæg af nye kirkeg&rde sted under til
syn af Færoernes kirkeinspektion. Under henvisning hertil skal man anmode om 
fremtidig al måtte modtage meddelelse om elhverl projekt, der málte fremkomme 
vedrorende anlæg alf n je  kirkegårde og vedrorende udvidelser eller andre væ-entlige 
ændringer af eksisterende kirkegårde.

17, okt. Bek. nr. 63 om TRAISSiTMANDEL.
Med (ljemmel i lov nr, 288 af 2. september 1939, jfr. kundgSrefee nr. 33 aí 23. 

oktober 1940, bestemmes folgende:
1 Del er ikke tilladt uden tilladelse fra valutacentralen al indfbre varer íra  ud

landet i transit over Danmark, selvom der betales i danske kroner.
2 Overtrædelser af denne bekendtgorelse straffes efter loven.
Denne bekendtgorelse træder straks i kraft.

17. okt, Kunng. nr. 68 um TRANSITiHANDIL.
Við heimild í lóg nr, 288, 2. september 1939, sbr. kunngerð nr. 33, 23, oktober 

1940, verður hervið íyriskipað fylgjandi:
1 Ullan loyvi frá valutamiðsloðini er forboðið at innflyta vdru írá  útheiminum 

í transit y \ir  Danmark, sjálvt um goldið verður i don^kum Jcrónum.
2 Brot móti hesi kunngerð verða revsað eflir lófíini.
Henda kunngerð kemur í gildi beinun vegin.

19. okl. Bek. nr. 69 om TIME- OG DAGPENGE ío r tjenesterejser og ved 
udstationering.

1 henhold til § 13, 2. slk. i laglingslov nr. 16, 28. marts 1919, om Idn for landels 
Ijenestemænd íaslsættes folgende:

1 P å  tjenesterejser eller ved udstationering, der be\irker, at ijenestemænd rejser 
længere end i  km íra tjeneslesledet, ydes time- og dagpenge, herunder nallillæg,
1 almindelighed ydes ikke time- og dagpenge inden ío r samme kommune.

Tjenestestedet er, hvis ikke andel er fastsal, del. arbejdssted, der anvises tjeneste
manden (kontor, toldbod, u d sk if tn in g s tid  o. s, v.) således, at grænsen !■ km reg
nes herfra.

Dagpenge regnes for Inert diign vedkommende er bortrejst. For del aí diign be
regnes timepenge for hver påbegyndt time, dog ikke ud over dagpenge for et dógn.

Nattillæg ydes Ifor overnatning uden íor tjenestestedet, hvis ikke administrationen 
yder ijenestemanden soverum.

Tjeneslemænd i d e  bversle ledende stillinger kan engang for alle vælge at rejse for 
time- og dagpeng eller efler regning. Ved tjenesterejser uden for Færoerne kan 
time- og dagpenge forhojes med indlil 100 r/o, eller udgifterne g od L g o re í efter reg
ning. Ingen tjenestemand må begive sig på tjeneslerejse uden for Færoerne uden 
efter ailule med landsstyret.

Under udstationering, der varer længere end 21 dage, nedsælles dagpengene.
Om tjenestemand under udí-lalionering ffir logi og kostforplejning af landskas

sen, oppebærer han deíte under nærmere fastsatte vilkår. Der tilkommer ham sa 
ikke lime- og dagpenge.

2 Af lime- og dagpenge skal tjenestemanden belale udgifterne til logi, koslifor- 
plejning og lignende, medens udgifterne til befordring med skib, bil og lignende 
ydes efter regning.

3 Efler de foran fastsalle regler faslsæítes time- og dagpenge således:
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T im epenge ............................................................................... . 75 cire
Fulde dagpenge ... ..................................................... . 12 kr.
Hertil ydes nattillæg . ....................................................... 7 kr.
Tillæg tilifulde dugpenge 1., 2. og 3. dag samme sted <1,75 kr.
Nedsalte dogpenge ................................. ...................... 10,50 kr.
Heraf nattillæg ..............................................................  2,25 kr.

Tillæg ío r  1.. 2. og 3, dug samme sled ydes kun, om tjenestemand har ret til 
dagpenge, lierunder lil dagpenge konverterede timepenge.

4 De her fastsatte regler om ydelser til landets tjeneslemænd er også gældende 
for de beslillingsmænd i landets tjeneste, der er honorarlónnede.

19. okt. — Kunngerð nr. 69 um TIMA- OG DAGPENING á lænasluferð og við 
útstoðu.

Smbrt. § 13, 2. stk., í iðgtingslóg nr. 16, 28. mars 19-19, um iiin lænastumannu 
landsins verður ásett fylgjandi:

1 Á lænasluferð ella við útstoðu, ið ger, at itaaiastumaður ferðast longur enn I km 
frá tænastustaðnum, verður veitt tima- og dagpeningur, hcrundir náltviðbót. Vunligl 
verður ikki latið tíinu- og dagpeningur innan fyri somu kommunu.

Tænaslustaðið er, um ikki annað er ásett, arbeiðsstaðið, ið verður ávíst lænastu- 
manninum (skrivslova, tollbúð úlskiflingarbygd o. s. fr.) soleiðis, at m arkið I  km 
verður roknað haðani.

Dagpeningur verður roknaður fyri hvort samdiigur, ávarðandi er burtursladdur. 
Fyri part av samdogri verður roknaður tímapeningur fyri hvonn byrjaðan tima, tó 
ikki út yvir dagpening fyri eitt samdiigur.

SSáttviðbót verður veitt fyri al vera nátt yvir uttan fyri tænaslustaðið, um ikki yvir- 
valdið veilir tænastumanninum sovirúm,

Tænastumenn í teim hægstu leiðandí liinarsligum kunnu einaJerð velja al iferðast 
fyri tima- og dagpening ella éftir rokning. Fyri lænasluferð uttan fyri Foroyar kunnu 
tima- og dagpengarnir hækkast við inntil 100 °/o, ella úlreiðslurnar góðgerasl eftir 
rokning. Eingin tæuaslumuður má fara á tænastuferð uttan fyri Foroyar uttan e>ftir 
avtalu við landsstyrið.

Undir útstoðu, ið varar longur enn 21 dugar, verða dagpengarnir lækkaðir.
Um tænastumaður undir útstoðu fær bú- og kostarhuld av landskassanum, fær 

hann helta eftir nærri áí-ettum treytum, og tilkemur tað honum so ikki tima- og 
dagpening.

2 Av tima- og dugpeninginum skal lænastumaður rinda útreiðslurnar til bú, kosl- 
arhatd og lílíkt, meðan útreiðslur til ferðapemng á skipi, bili og lílíkum verða goldnar 
eftir rokning.

3 Eftir íram m an fyri tilskilaðum reglum verðu tima- og dagpengarnir ásettir so- 
Eeiðis:

Tímapenin« ........ . ........................................................  75 oyr
Fullur dagpeningur ... ......................................... . ... 12 kr.
Hertil verður veitt náltviðbót .................... . ..........  7 kr.
Viðbót við fullum dagpeningi 1., 2. og 3. dag á sama
s lað .....................................................................................  1,75 kr.
Lækkaður dagpeningur . ..  ... . . .  ............................ . 10,50 kr.
Av hesum n á tlv ið b ó t....................... ...  . . .  . . .  . . .  . . .  2,25 kr.

Viðbót fyri 1., 2, og 3, dag sama stað verður bert veitt, um taaiastumaður hevur 
rætt til dagpening, herundir lil dagpening umskrivaðan tímapening.

4 Tær lier áseltu reglur um viðbót fyri tænastumenn landsins eru eisini galdandi 
fyri lað slarv fólkið i tænaslu landsins, ið er honorurlont.

968



19. okt. 1950

19. okt. Lagtingslov nr. 73 om ERSTATNING FOR TAB AF EJENDELE fo r
årsaget ved SKIBSFORLIS.

1 For ombordværende ejendele, der mistes, når et skib forliser, elter ved ulykke 
på soen, der medforer, at et skib bliver erklæret íor uislandsælleligt, er rederen plig- 
lig ti! at yde erstatning efler neden for nævnte regler. Hvis den pågældende er dod, 
når erstatningen kommer lil udbetaling, tilfalder den boet eller arvingerne,

2 Erstatningen skal, hvis der ikke er truffet overenskomst om hojere pengebeliib, 
eller del godtgores, at ejendelenes anskoiffelsesværdi på tidspunktet ío r erstatningens 
udbetaling er mindre, ydes med folgende beliib:

K yst jarl:
A. Forere ......................................... . ... .......................  1.000.— kr.
B. Styrmænd, maskinmestre og molorpassere ..........  900. — kr.
C. Det ovrige mandskab ...  ... ........ . .................... . 800. kr.
/  europæisk fart, særlig fiskeri:
A. Forere ............................................................... . . .  ... 1.000.— kr.
B. Styrmænd, maskinmestre og molorpassere .......... 1.500, kr.
C. Del ovrige mandskab .............................................. . 1.100.— kr.
Uden jo r  europæisk fart:
A. Forere .......................  .......................  .......................  1.800.— kr.
B. Styrmænd, maskinmestre og motorpassere .......... 1.500.—  kr.
C. Del ovrige mandskab ........................................ ... 1.200.— kr.

3 H ar nogen ombord misleL inlrumenter, boger, værktoj eller andel, som han 
bevislig har medforl ombord lil brug i tjenesten, skul han have særlig erstatning, 
der, hvis ikke andet er aftalt, er svarende til anskaffelsesværdien pá tidspunktet for 
erstatningens udbelaling; forere og maskinmestre op lil 100 kr., molorpassere op til 
200 kr., andre op til 100 kr,

4 Denne lov Iræder i kraft slraks. Samtidig ophæves bekendtgorelse uf 30. novem
ber 1923 om erstatning lil somæud for lob af ejendele forårsaget ved forlis, og lug- 
tingslov nr. 1 uf 31. december 1918 om nævnte forhoid.

19. okt. —  Lðgtingslóg nr. 73 um BNDURCJALD FYRI VIÐFØR1, MIST TÁ ID 
SKIP FARAST.

1 Fyri umborðverandi ognarlutir, sum verða mistir, tn ið skip farast ella av ólukku 
á sjónum verður domt ónytiligt, er reiðarin ^jcyjdugur ut veita allari skípsmanning- 
ini, eisini skiparunum, endurgjald eflir oftuná nevndu reglum. Um avvarðundi er 
deyður, tá ið endurgjaldi# verður goldið, eigur búgvið ella arvingurnir endurgjaldið.

2 Endurgjuldið skul, um ikki semja er gjord um meiri peningagjald, ella tað verður 
prógvað. at ognnrlutirnir til lu tið, lá ið endurgjaldið verður goldið, kunna fáusl. 
aflur fyri minni |>ening, verða veitt soleiðis:

Slrandfer'ð:
A. Skiparar ......................................... . ..............................  1.000.~  kr.
B. Slyrimenn, maskinmeislarar og molorpusíarar ... 900, kr.
C. Hin manningin . ..  . . .  . ................................................  800. kr,
Fer'S í Europa, serliga fiskiskapur:
A. Skiparar ................. ...  ................  . . .  ................. 1.000.— kr.
B. Styrimenn, maskinmeistarar og motorpassarur ... 1.500. kr.
C. Hin m an n in g in ..................................................... . ... 1.100.— kr.
Ferð ullan fyri Europa:
A. Skiparar .................................................................... . 1.800.— kr,
B. Styrimenn, maskinmeistarar og molorpassarar ... 1,500.— kr.
C. Hin m an n in g in ............................................................... 1.200.— kr.
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3 Hevur onkur umborð mist instrumenlir, bokur, amboð ella annað, um tað verður 
prógvað, at haim hevur haft við sær umborð lil nytslu i starvi sínum, íkal hann hava 
serligt endurgjald, ið, um Ikki annað er oivgjort, er svarandi lil keypivirðiS, tá ið 
endurgjaldið verður goldið; skiparur og mask i nme i starar upp i 100 kr„ motormenn 
upp í 200 kr., aðrir upp i 100 kr.

4 Henda lóg fær gildi beinan vegin. Samtíðis fer úr gildi kunnsrerð av 30. november 
1923 um endurgjald lil sjómenn fyri ognarlutir, mislar l i  ið -̂kip ferst, og loglingslóg 
nr. 1 av 31. december 1918 um sorriu viðurskifti.

27. okt. U. M. Skr. om AFLØNNING AF SEMINARIETS LÆRERE.
I et med skoledirektionens skrivelse af 9. juni d. å. hertil indsenl andragende har 

Færoernes seminarium andraget om, at seminariets lærere fremtidig ma blive aflon- 
net med en Ifast månedlig betaling pr. ugentlig time. Samlidig har skoledirektionen 
indstillet, al liinningen fremtidig reguleres efter det færoske pristal.

í anledning heraf meddeles med henvisning til ministeriets skrivelse af 7. juni 1918, 
at man bifalder at satserne for overti rnebelaling til faste lærere ved slatsseminariene 
Í del iivrige kongerige lægges til grund ved beregning af den seminariets lærere tilkom
mende lorming, således al timebetalingen beregnes med den for gifte lærere Då 3. 
lóntrin uden stedtillæg gældende kvotalon, og således at del antal reguleringstiliaigs- 
portioner, der til enhver lid kommer til udbetaling pá Færoerne, lægges til grund ved 
beregningen.

Man bemyndiger direktionen til fremtidig at fastsætte timebetalíngssatserne í over
ensstemmelse hermed, hvorved oplyses, at der ved udregningen af satserne i hosfol- 
gende cirkulæreskrivelse afsnit A. 1 er benyttet et divisor af 288.

Del bemærkes, at det er en forudsætning ío r månedlig aflónning pr. ugentlig time, 
at de pågældende lærere dfler den til enhver lid gældende timeplan bestrider et fasl 
antal timer ugentlig.

27. okt. Cirk. fra skoledirektionen vedr. BOLICCØDTGØRELSE TIL LÆRERE.
Ifolge ■§ 7 stk. 2 og § 9 stk. 2 i lov nr. 199 af 12. april 19 19 om lonnínger og pen

sioner for lærere ved folkeskolen på Færóeme har lærere (lærerinder) ved bygde- 
skolerne bortset fra eksamensskolerne ret til tjenestebolig. Under særlige forhold 
kan skoledirektionen midlertidigt frilage for indretning af tjenestebolig, mod at der 
gives den pågældende lærer en årlig godlgorelse herfor, jfr, samme lovs § 18, slk. 6.

I anledning af sidstnævnte bestemmelse har skoledirektionen vedtaget indlil videre 
at fasLsætte den årlige boliggodtgórelse til 1020 kr. for gifte og 600 for ugifte fra den
1, november 1950 at regne.

Goliggodtgorelsen vil aí kommunen være al udrede med 1 12 a í ovennævnte belob 
månedsvis íorud.

Det tilfojes, at de lærere, der har ret til ovennævnte boliggodtgiirelse, desuden 
har krav pá at modlage deres fulde lærerion uden nogen afkortning i henhold lil lovens 
§ 18, slk, 3.

13. des. Skr. fra socialm. om refusion af SYGEKASSERNES UDGIFTER TIL 
INSULIN o. I.

I forbindelse med skrivelse herfra af 13. september 1950 ska1! man meddele, at 
folketingels finansudvalg í skrivelse af 6. december 1950 har givet sin lilslutning tíl, 
at der på bevillingslovene fra 1. oktober 1950 at regne afholdes de fornodne belob 
til godlgorelse af de færoske sygekassers udgifter til insulin og andre livsvigtige læge
midler, \arende til %  af betalingen herfor, efter de i folkeforsikringslovens § 18, stk.
1, nr. 1, anforle bestemmelser.
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18. dec. -  Kunngerð nr. 80 um STATISTIKK VIÐVÍKJANDI EPLADYRKING.
Sambærl § 1 í lóglingslóg nr. 1, 3. januar 1950, um slatistikk verður fylgjandi íyri- 

skipað um uppgávu yvir epladyrking:
1 Á hvorjum åri í oklober og november mánaða, fyri árið 1950 í januar 1951, 

verður í hvorjari kommunu hildið lal á
1. eplaveítarum i kummununi
2. lunnum av niðurseltum eplum.
3. lí samlaða oki (i m "), ið nylt er lil eplavelling,
k lunnum av uppaflurliknum eplum.
2 Talið verður fort á oyðubloð eftir nærri ávísan av sóknarstyrinum, ið fær oyðu- 

bloðini úlf'lyggjað av landsslyrinum.
Fyri hvorja kommunu verður útfylt citl tal- og eill uppgerðaroyðublað,
3 Sóknarstyrini skulu nnsa eflir, al allir eplavellarar verða uppfiirdir á taloyðu- 

blaðið. Einlok av oyðublóðunum saman við serprent av hesari kunngerð skulu hósk- 
andi líS verða framlogd til úlfyllingar á sóknarskrivstovimi (formannsins bústaði) 
og á oðrum plássum, sumsóknar=lyriðihcldur vera væl hóskandi l. d. hjá keypmonnum.

Oyðubloð skulu verða framlogd í minnsta lagi á einum plássi i hvorjari bygd, 
og boðað skal verða frá i kunngerðarlalvuni, livar ley verða framlogd. E ill serprenl av 
hesari kunngerð verður eisini at sela í kunngerðarlalvuna.

4 Beinl aflaná 15. november, fyri árið 1950 lS .januar 1951, verða á hvorjum ári 
ley útfylltu oyðubloðmi sanvlað saman av sóknarstyrinum, sum kannar lej og ansar 
eflir, at móguligar villur verða beinaðar, og skoylir uppi, um okkurl skuldi ívanla 
beinan vegin.

Sóknarstyrini lelja so hvort oyðublað saman fyri seg og fora úrsliíið uppá upp- 
gerðaroyðublaðíð, sum verður sent syslumanninum (fyri Suðurslreymoy landfúl- 
anum) innan 1. december á hvorjum ári, fyri árið 1950 innan 1. februar 1951, saman 
við útfylltu oyðublóðunum,

5 Syslumaðurin (lantlfúlin) kannar ley innkomnu uppgerð og ansar eflir, at allar 
kommunur hava innsenl uppgerð, og al móguligar villur verða beinaðar og lað, ið 
ívanlar, skoylt uppi.

Áðrenn 31. december, fyri árið 1950 áðrenn 15. februar 1951, sendir syslumaðurin 
(landfútin) lað innkomna tilfaríð til landsstyrið við upplysing um tað samlaða úr- 
slilið fyri kommunurnar í sysluni.

6 Tann, ið ikki gevur teir upplysingur, hann hevur skyldu al geva, ella sum við 
vilja gevur skeivar upplysingur, verður seklaður við bót, frá 10 kr., ið fer í lands- 
kassoji.

18. dec. — Kunng. nr. 81 um SEYÐATEL.J1NG og lílíkt.
Sambært § 1 i lóglingslóg nr. 1, 3, januar 1950, um slatislikk verður fylgjandi fyri- 

skipað um árliga seyðaleljing;
1 Sóknarslyrunum verður álagt at Tylla úl ley oyðubloð, landsstyrið flyggjar teim- 

uin á hvorjum ári fyri a t'fáa  upplyst seyðalalið og lílíkt.
2 Tá ið oyðubloðini verða úlfyllt, eigur at verða ansað væl eftir, at hvor hagi 

(liugaparlur) i sóknini verður likin við, og at hvtir bygd verður fórd upp, hvor á síll 
oyðubloð.

3 Áðrenn 1. januar, fyri árið 1950 áðrenn 1. februar 1951, senda sóknarslyrini 
oyðubloðini útfyllt lil syslumannin (fyri Suðurslreymoy lil landfútan).

4 Syslumaðurin (landfútin) ansar eftir, al tilfurið Jrá kommununi kemur inn í rætl- 
ari líð, kannar lað og skipar fyri, at móguligar villur verða beinaðar beinan vegin, 
og um okkurt skuldi vanlað í, ul tað verður uppískoyll.

5 Syslumaðurin (landfúlin) sendir landsslyrinum innan 15. februar, fyri árið 1950 
innan 1. mars 1951, ley írá  kommunumiin mólliknu oyðubloð samantald og við 
yvirlili yvir endaliga úrslili fyri sysluna.
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6 Tann, ið ikki gevur leir upplysingar, surn hann hevur -kyldu al £cva, ella sum 
við vilja gevur skeivar upplysingar, verður sektaður við bot ,frá 10 kr., ið fer í lands- 
kassaji.

26. jan. 1951 — 'Laglingslov nr. 2 om ændring i laglingslov nr. 49 af 15. juni 1950 
om FÆRØSK LOTTERI. {IndfSjel i loven af 1950).

5. febr. —  Skr. íra  U. M. om AFLØSNING af den Færd NEDLAGTE LATINSKOLE 
tilkommende årlige ydelse fra Reerslev kirke.

Undervisningsministeriet har under dags dalo tilskreveL biskoppen over Koben
havns slift således:

I anledning af hr. biskoppens skrivelse af 22. juni f. å. vedrorende aflosning af den 
Færo nedlagte lalinskole tilkommende ydelse af 14,33 kr. årlig íra  Reerslev kirke har 
ministeriet gennem skoledirektionen íor Færoerne indhentel en sålydende udtalelse 
fra kommissionen ío r Færoernes mellem- og realskole, Thorshavn:

I anledning af medfolgende sag om, at den skoléfonden tilkommende årlige ydelse 
íra  Reerslev kirke på 1 L kr. 33 or« afloses med et herlil svarende kapilaliserel belob 
på 358 kr. 25 ore lillígemed rente 1 fo  íra  1. januar til indbetalingsdugen, og at aflíis- 
ningssummen bestyres af biskoppen over Kobenhavns stifl, udlaler kommissionen, 
at den intet h a r at erindre mod den fore=låede ordning.

Kommissionen har endvidere bemærket sig, at den nedlagle lalinskoles midler, som 
på skoléfondetis årlige regnskaber har været opfort med 22,<168 kr. 01 ore p r. 31. 
december 1949 er 25.929.03 kr,

Herlil har rigsombudsmanden íor Færoerne henholdt sig, og undervisningsmini
steriet kan slutte sig hertil.

20. íebr, Laplinpslov nr.9 om ændring i gældende lov om VALUTA. {Indfojet
i kundg. a í 1 9 1 0 ) /

2. mars Kunngerð nr, 8 um broytan í kiiiing. nr. 27, 2-1. febr. 1950, um INN- 
OC ÚTFLYTAN AV VØRUM. (Innseti i kunng. 1950).

5. mars Samsyning fyri útrokning av INNFLUTNINGSGJØLDUM. (Loglings- 
sam tykt),

Danska tollslovninum verður sum samsyning fyri útrokning av gjoldunum av post- 
pakkum írá Danmark til Foroya goldnar tær beinleiðis útreiðslurnar av hesum arbeiði, 
um 11.000 kr,, av tingsins tollinntokum í 1951 52 (pr, 2, 2, á fíggjarlógini 1950/51) 
fyri sama fíggjarár, og verður henda skipan at haidu áfram, innlil annað verður 
avgjort.

6. marts Laglingslov nr. 10 om ydelse af TILSKUD TIL NØDVENDIGHEDS
VARER.

1 LandsstyreL bemyndiges til al bevilge tilskud til fremstilling eller indforsel af 
varer, der kan fá indvirkning pa den daglige husholdning.1)

2 Tilskudsyderen kan kun gives eíler al laglingets finansudvalg har givet sin 
anbefaling dertil,

3 Tilskudsydelsen má holde sig indenfor de af laglingel vedtagne ekstraordinære 
indtægtslove,

6 . mars Logtingsióg n r. 10 um lilskotsrindan til neyðsyn jarvorur.
1 Landsstyrið verður heimilað til at geva lilskot lil framleiðslu ella innflytan av 

vorum, ið kunna hava úvirkan á tað dagliga húsarhaldið.1)
2 TilskoUrindan kann einans verða givin, lá lógtingsins fíggjarnevnd hevur givið 

sítt tilmæli.

*) Jfr, kunng. nr. S, 31. m arts 1953.
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3 Tilskolsrindonin má halda seg innan íyri lær eykainntbkulógir, lingið hevur 
samtykt.

6 . marls Lagtingslov nr. 11 om ændring i lagtingslov nr. 23 af 11. februar 
1950 om INDFØRSELSAFGIFTER m. v. (Indfiijet i loven af 1950),

8. marls Lagtingslov nr. 12 om ændring i lov nr. 59 af 28. april 1881 om 
FREMMEDES FISKERI UNDER FÆRØERNE. (Indfojet i loven af 1881).

8 . marts — Lagtingslov nr. 13 om FORDELING AF LANDSKASSENS DRIFTS
OVERSKUD.

1 Af landskussens driftsoverskud for finansåret 1919,50 ydea der Vinnu 
lánsgrunni Foroya Líigtings kr. 781.701,98, medens resien skal blive stående som 
disponibel kapital for landskassen.

2 For finansåret 1950 51 og for de kommende finansår ydes der Vinnulánsyrunni 
Foroya Logtings en fjerdedel af driflsoverskudel, om der bliver overskud.

8 . mars -  Loglingslóg nr. 13 um B’íT I AV RAKSTRARAVLOPI LANDSKASS- 
ANS.

1 Av rakstrnravlopi landskassans fyri fíggjaráriS 19 J-9/50 verður veitt Vinnu* 
lánsgrunni Foroya Loglings kr. 781.701,98, meðan restin verður al slanda sum tokur 
peningur landskassans.

2 Fyri figgjarárið 1950 51 og fyri komandi fíggjarár \e rðu r al veita Vinnuláns- 
grunni Foroya Logtings ein fjórðingav rak^trarav lopi, um avlop verður.

13. marts Lagtingslov nr, 15 om ændring i lov for Færoerne uf 28. feb. 1908 om 
FORANSTALTNINGER MOD SMITSOMME SYGDOMME HOS HUSDYRENE, 
(Indfojet i loven uf 1908)

13. marts Lagtingslov nr. 16 om ændringer og lillæg lil laglingslov nr. 16 af
28. marts 1919 om LØNllECULERINC FOR LANDETS TJENESTÉMÆND, som 
ændrel ved laglingslov nr.29 af 1. marts 1950. (Indíojel i loven af 1919).

13. marls STUDN 1NGUR TIL VECIR OG LENDINGAR. (Logtingssamtykl).
A. Lendirtgar.
31. mars 1952 fara allar játtanir, samlyklar áðrenn lingseluna 19IÓÍ17, úr giidí.
Tær játtanir, ið enn slanda frá tíngsetuni 19I6 i I7 -1919i50 og lær, ið verða sam- 

lyktar í besi tingselu, fara úr gildi 31. mars 1951, og annars verða lendingajáttanir 
bert at galda fyri ta tingselu, játtanin verður samtykt og tey tvey eftirfylgjandi ár.

B. Dyrkíngar- og snmferðsluvegir.
31. mars 1952 fara allar játtanir, samlyklar undan tingsetuni 19 10 17, úr gildi.
Tær játtanir, ið enn slanda frá tingselunum 1916 17 191950 og tær, ið verða 

samlyklar í besi tingselu, fara úr gildi 31. mars 1951, og annars verða játtanir til 
dyrkingarvegir og sam ferðslm egír at galda íyri la lingsetu, jállanin verður samtykt 
og Ivey eflirfylgjnndi ár,

16. marls — Laglingslov nr. 21 om AFGIFT P \  MOTORKØRETØJER.
1 Ved molorkorelojer forslås i denne lov vogne og tykler. som bevæges ved maskin 

kraft og er besleml til befordring af personer eller gods, undlagen Iraklorer. lokomo
biler, landbrugsmaskiner og vejbearbejdningsmaskiner, jernbanevogne og de af disse 
fremforte vogne samt sporvogne.

2 Den fiirsle indregistrering her i landet er fritagel for afgift efter denne lov. Ved 
forste omregistrering erlægges 20 %  af den afgiflspligtige værdi, ved alle senere 
omregistreringer erlægges 10 c 'c ai den afgiítspiigtige værdi.

6. marts 1951
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Afgiften erlægges af den i hvis navn molorkoretojel er omregistreret.
Den afgiftspligtige værdi er del belob, som koberen betaler for molorkoretojel. 

Belobets storrelse skal bekræfles såvel af sælger som af kober.
3 Det er en betingelse, for al omregistrering af motorkorelojer kan finde sled, al 

der forevises altcst for al skyldige afgifter er erlagt.
Landsstyret fasLsæller forovrigt de nærmere regler for afgiflens opkrævning.*)
4 Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med boder, der tilfalder lands

kassen, for så vidl ikke liojere straf er forskyldt.
Afgiver nogen i svigagtig hensigt fejlagtig erklæring (§ 2, 3. stykke), vil vedkom

mende idommes en tillægsbode af mindst forskellen mellem angiven og virkelig kobe- 
sum.

Sagerne behandles som politisager.
5 De i denne lov indeholdte afgifter lilfalder landskassen og vil være al anvende 

som tilskud til nod\cndigheds\arer jfr. laglingslov nr. 10 af 6 . marts 1951,

16, mars Logiingslóg nr. 21 um AVCJALD UPPÁ MOTORAKFØR.
1 Við molorakfor meinast í hesi lóg vognar og syklur, ið drivast av maskinu og 

eru ætlað lil flutning av fólki ella góðsi, undantikið traktorar, lokomobilar, bónaðar- 
maskinum, maskinur til vegarbeiði og leir vognar, teir flyta fram, og sporvognar.

2 Við fyrstu skráseting her í landimim verður ikki avgjald lalið sambært hesi lóg. 
Við fyrslu umskráseting verður goldið 20 °b  av gjaldskylduga virðinum og við allar 
seinri umskrásetingar verður goldið 10 °'o av gjaldskylduga virðinum.

Gjaldið verður goldið av ti, ið fær m otorakfar umskrásett.
Tað gjaldskylduga virði e r tann peningahædd, ið keyparín letur fyri motorakfurið. 

Peningahæddin skal verða váttað bæði av seljara 02 keypara.
3 Tað er ein treyt, fyri at skráseting kann (ara fram, at tað verður vist váttan, 

vísandi, a! skyldug gjold eru goldin.
Landsstyrið ásetir nærri reglur fyri uppkrevjan av gjaldinum.U
4 Brol móti hesum reglum verður hartað við sekt, ið fellur li) landskassan, urn ikki 

storri straffur er uppiborin.
Ger nakar við svtk í huga skeiva váttan (§ 2, 3. petli), verður hann at ídoma eyka- 

bót. í minnsla lagi rnunur milium vpttaða og veruliga keypslupeniiig.
Málini verða at viðgera sum logreglumál.
5 Tey í hesi lóg umroddu gjold falla i landfkassan og vilja vera at nyta til tílsJcots- 

rindan lil neyðsynjarvórur sambært logiingslóg nr. 10, 6 . mars 1951.

17. marts Laglingslov nr. 21 om ændring i lov nr. 76 af 12. marts 1923 om 
DEN KOMMUNALE BESKATMNC. (Indfojet i loven af 1923).

17. marls Laglingslov nr. 28 om ændring i laglingslov nr, 5 af 11, maj 1918 
om LANDSSTYREMÆNDENES LØNMNCER. (Indfojet i loven af 1918.).

17. marts Lagtingslov nr, 30 om ændring i lov nr. 171 af 18. maj 1937 om 
HEGN OG MARKFRED, (Indfojei i loven af 1937),

19. marts Laglingslov nr. 31 om FERIE MED LØN,
1 Denne lov angår enhver arbejder og funktionær, der er beskæftiget ) offentlig 

eller privat virksomhed.
Loven omfatter ikke:
1) personer, der hcnhðrer under rigels, landets, folkekirkens og folkeskolens tje- 

nestemænd,
2) lærlinge, der henhorer under lov nr. 120 af 7. maj 1937 om lærlingeforhold,

*) Sbr. kunng. nr, 34, 5. apr. 1951.
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3) personer, der er ansat i »kibe, for -å vidt tle udelukkende lønnes med andel i 
udbyttet.

Tvistigheder mellem arbejdsgiver og arbejdere eller funktionærer om retten til 
ferie eller feriegodtgørelse afgores af Færoernes ret.

2 Enhver per-on, der omfattes af nærværende lov. har i overensstemmelse med de 
nedenfor anfórle regler ret til ferie med lon med 1 dag for hver måned, i hvilken 
han har udfort arbejde i 'pågældende virksomhed; har det udforle arbejde været 
af kortere varighed end 1 måned sættes ferieretten Í forhold til beskæftigelsens længde.

Som afbrydelse af tjenesten skal ikke anses adan fraværelse fra arbejdet, som 
skyldes sygdom. ulykke?ti)fælde, midlertidig arbejdsstandsning af driftsmæssige hen
syn og ferie i niedffir af denne lov saml fraværehe fra arbejdet i anledning af fodsel, 
men feriens varighed sættes i forhold lil beskæftigelsestíden ojr feriegodtgørelsen, 
jfr. § 5.

Det er uden betydning for ferierettens beregning, om vedkommende virksomhed 
eller skib skifter ejer i ansættelsesperioden.

3 Den årlige ferie, der tilkommer en ferieberettiget, beregnes på grundlag af på- 
gældendes beskæftigelsesforhold i det foregående ár fra 1. april li) 31. marts.

4 Ferien skal gives i sammenhæng i liden mellem 2. maj o^ áO. september; indenfor 
dette tidsrum fastsættes tidpunktet for ferien af arbejdsgiveren.

For så vidt angår personer, der er an^at i -kibe, kan ferien hvor forholdene gor det 
påkræv el, dog henlægges lil andre tidsrum af året. Ferien kaf gives så snart {ws-svnet 
til skibstjenesten tillader det, og da fra det tidspunkt, hvorom gensidig aftale træffes. 
Med mindre andet aftales, kal ferien gives, nár skibet anlober en af folgende færoske 
havne:

a. den havn, i hvilken skibet er hjemmehorende,
b. den havn, i hvilken den ferieberettigede blev forhyret,
c. den hovn, hvor skibets rejse slutter.

For de i landbruget beskæftigede personer kan ferien deles, dog således at mindst
6 dage skaf gives i sammenhæng. 1 tilfælde, hvor den ferieberettigede har krav på 
mindst 6 dages ferie, behov er derhos kun 6 sammenhængende feriedage at falde i det. 
i stk. 1 nævnte tidsrum. Dersom en henlæggelse af ferien til del i stk. 1 angivne tids
rum indenfor undre fog eller faglige områder som folge af arbejdets sæsonbetonede 
karakter eller af andre grunde vil være til åbenbar ulempe for virksomheden, kan 
landstyret efter forhandling med fagets arbejdsgiver og arbejderorganisationer med
dele tilladelse .til, at ferien deles og gives udenfor de omhandlede tidsrum.

5 i) I ferien tilkommer der den ferieberettigede en feriegodtgørelse efter folg
ende regler:

Samtidig med, at en person efler reglerne i § 2 gennem en vis lids arbejde erhverver 
ferieret, opnår han ret til feriegodtgørelse af 4  % af den liin. der er udbetall ham for 
det arbejde, der danner grundlag for ferierellen. F eriegodl go reisen påhviler den eller 
de pågældende virksomheder og udbetales til den ferieberettigede, når ferien skal 
holdes. I tilfælde, hvor den be-kæftigede ikke oppebærer lon direkle fra den virk
somhed, for hvilken arbejdet udfores, men aflónnes ved procenter eller på anden fra 
de almindelige lonningssystemer afvigende måde, fastsætter landsstyret dc nærmere 
regler for beregningen af fenegodlgorelsen. Såfremt den íoplige organisation, under 
hvilken pågældende virksomheder henhorer, ikke udbetaler feriegodtgørelsen eller 
garanterer dens udbetaling, kan denne ordnes gennem et feriemærkesystem {en ferie
fond). hvorom nærmere regler fastsættes af landsstyret.

Ved beregning af feriegodtgørelsen tages ikke hensyn til hvad der ydes som erstat
ning for særlige omkostninger eller til rærlige tillæg for overarbejde og lignende.

For så vidt lonnen helt eller delvis består af kost og logi, fastsættes værdien heraf 
af landstyret.

*) Jfr. kunng. nr, 33, 30, morts 1951
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I tilfælde, hvor en virksomhed holdea lukket under ferien, kan sådanne beskæftigede, 
der ikke er berettigede lil ferie i alle de dage, Í hvilken virksomheden holdes lukket, 
ikke i anledning af virksomhedens lukning kræve nogen rærlig godtgorelse ud over den 
dem i medfor af det foregående indeholdte bestemmelser tilkommende feriegodtgorelsc.

€ Loven kommer ikke til anvendelse i tilfælde, hvor der ved lónningsregulativer er 
tilsikret personer, der beskæftiges af rigel, landel eller en kommune, ferie med lon, 
for så vidt landsstyret skiinner, al pågældende ordning ikke stiller de beskæftigede 
ringre end de i nærværende lov indeholdte bestemmelser.

Landsstyret kun bestemme, al loven ikke kommer lil anvendelse inden íor fag eller 
faglige områder, hvor der ved overenskomst eller regulaliv er sikret de beskæftigede 
ferie med lon efter regler, der ikke stiller dem ringere end de i nærværende lov inde
holdte bestemmelser.

Nærværende lov medforer ingen indskrænkning i videregående ferieret, der måtte 
være hjemlet ved andre love og bestemmelser, ved overenskomster mellem arbejds
givere og arbejdere eller ved voldgiftskendelser eller sædvane.

7 Den fericbereHtgede er forpligtet ii! ot holde ferie i dei anlal dage. som ferierelten 
omfatter, og relien til ferien fortabes for hele ferieperioden, hvis pågældende i ferie
tiden påtager sig arbejde mod v ederlag.

Enhver aftale, hvorved der gives afkald på den i denne lov hjemlede ret til ferie med 
lon, er ugyldig, og den arbejdsgiver, der med en hos ham beskæfligel træffer sådan 
aftale, straffes med biider, der lilfalder landskassen.

Overdragelse af feriemærker jfr. § 5, slk, 1, er forbudl og straffes med boder, der 
tilfalder landskassen, og behandles som politisager.

8 Landsstyrel er bemyndiget til, for så vidl angår personer, der er ansat i skibe, nl 
foretage sådanne afvigelser fra lovens bestemmelser, som findes nodvendige og hen
sigtsmæssige som fiilge af de for síifarende gældende særlige forholdt der kan her
under efter forhandling med de pågældende organisationer fastsættes regler, hvorefter 
den årlige ferie kan deles eller sammenlægges med cn eflerfóSgende ferie og 
efler omstændighederne i tilfælde,hvor særlige forhold træder hindrende i vejen for 
den forskrevne ferie ekstra lon og koslpenge gives lil erstatning for ferien.

19 murs —  LØGTINGSLÓC nr. 31 um frítíð við lon.
1 Undir hesa lóg kemur arbeiðari og slarvatuli í almeruium og privatum virki.
Undir lógina kemur ikki:

1) pcrsónur undir lóg viðvíkjandi starvsfólki ríkisins, lundsins,fólkaklrkjunnur og 
fólkaskúlnns,

2) lærlíngur undir lóg nr. 120, 7. mei 1937, um lærlingaviðurskifti,
3) persómir, sum hevur slarv á skipi, um so er. at hann berl cr purtsloutur.

Avgerð í ó-emju arbeiðsgevura og arbeiðsmanna ella slarvsmanna mitíum um rættin 
til írítið ella frítíðarlon verður likiti av Fiiroya rælli.

2 Tann, sum er undir hesi lóg, hevur eflir niðanfyri nevndu reglum rætl til fritíð 
við lon 1 dag fyri hvonn mánað, hann hevur arbeiu i avvarðandi virki. Er arbeiðs 
tið!n slyltri enn ein mánað, verður friliðarrætturin al setu í mun til líðina.

Rurlurvera frá arbeíðinum vegna sjúku, vanlukku, fyribils nrbeiðasleðg av rakstr- 
arligum ávum ella fritíð eflir hesari lóg, eins og burlurvera orsukað av barnaburði 
skal ikki verða frúdrigin við uppgerðini av starvsliðini, sum gevur rælt lil frílíð, 
men frilíðin verður al rakna í mun til starvstiðina og frilíðarlonína. smbr. § 5.

Friliðarrætturin verður at rokna utlan mun til, um avvarðandi virki ella skip 
skiflir eigcira i slarvstiðini.

3 Tann uppiborna árliga fritíðin verður at rokna út frá starvsviðurskiftunum árið 
fyri, roknað frá 1. april til 31, mars.

4 Fritiðin skal verða tikin samanhungandi i tíðini írá 2. mai lil 30. seplember. 
Innan fyri hetla líðarskeið ger arbeiðsgevarin av. nær fritíðin skal vera.
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Fyri fólk, sum slarvasl á skipi, kann fritíðin. tn ið viðurskiftini gera tað neyðugt, 
ló verða givin lil aðra tíð qv árinum. Frítíðin skal falla, so skjótt skipaslarvið loyvir 
tað, og laka við á lí degi, sum báðir ])arlar semjasl um. Um ikki unnað verður av* 
rált, skal frítíðin verða givin, lá ið skipið kemur til eina av hesum foroysku havn- 
unum:

a. havnina. sum skipið er skrásetl,
b. havnina, hvur fritíðarlitkarin %'erður mvnstroður,
c. Jiavnina, iivar skipið endar ferð sína.

Fólk, sum slarvasl í lundbúnaðinum, kann fáa frítíðina bytla. ló soleiðis, at minnsl 
C daga frílíð verður í einum. Tá ið frítiðarlakarin eigur minst 6 daga frílíð, nylast 
bert 6 fylgjandi frítíðardagar at falla i lí i slk. 1 nevnda liðarskeiði. Um í oðrum 
virkjum lað, al frítíðin skal verða gívin í lí í stk. 1 nevnda liðarskeiði, verður virk- 
inum lil afturgongd, soleiðis sum arbeiði í hesum virki noyðist at fara fram ella 
av aðrari orsok kann verða virkinum til meina. kann landsstyrið eftir samráð við 
arbeiðsgevara og uvvarðandí starvsfelag veila toyvi, al frítíðin verður bytt og givin 
ultan fyri nevnda líðurskeið.

5 i) 1 frilíSini eigur frítiðarlakarin á frítíðarlon eflir hesum reglum:
Samlíðis sum persónur eftir reglunum í § 2 við arbeiði eina ávisa tíð vinnur sær 

frílíðarræ lt, fær liann rætl til frílíðarlon, sum er 1 % av teírri Ion, sum honum er 
goldin fyri lað arbeiði, sum er grundarlagið undir frítíðarræltindunum. Frítíðnrlon- 
ina skal avvarðandi virki lata og gjalda frítíðartakaranum, tá ið frítíðin verður tikin. 
Har, sum lann starvandi fær ikki beinleiðis lon fyri starv sítt, men verður lontur 
við prosentum ella á annan hátt, víkjandi frá vanligum lonarM tti, fyrisetir lands
styrið nærri reglur fyri útrokningina av frílíðarlonini, Um so  er, al tað starvsfel- 
agið, sum ávarðandi virki liggur undir. ikki rindor frítíðarlBnina ella Iryggjítr út- 
gjold hennara, verður útgjaldið Iryggjað við einari frítíðarmerkisskipun (frítiðar- 
grunni), sum landsslyrið fyrisetir lær nærri reglur um. ,

Liin, sum verður veitt sum endurgjald fyri serligum útreiðslum, eins væl og ser
ligt lillegg fyri yvirarbeiði o. I., má ikki verðu nytt sum grundarlag undir útroknan 
av frílíðarlon.

Um so er, at loning heilt ella partvís er kostur og innivist, verður virðið av hesum 
at seta av landsslyrinum.

I tí fóri, at eilt virki verður steðgað í fríliðim, kann slarvsíólktð har. sum ikki 
eigur rælt til frílíð allur dagarnar, virkið er sleðgað, ikki av steðginum krevja end
urgjald úl um la frílíðarlon, sum ávarðandi eigur á eflir fyriselingunum i hesi lóg,

li Henda lóg viðvíkir ikki persóni í aimennum slarvi, sum av ríki, lóglingi ella 
kommumi hevur fingið vissað frílíð við liin, uin so er, landsstyrið nielur ávarðandi 
sk ij ta 11 al veita slarvsfólkinuin ikki ríngari kor, enn fyrisetanam ar í hesari lóg hovdu 
veitt.

Landsstyrið kann fyri-eta, at lógin verður ikki al galda starv ella starvsoki, har 
við súltmála ella fvriskipan er vissað starvsfólkinum frílíð við ion eftir reglum, sum 
bjóða ikki ringari kor, enn íyriseUmarnar í hesari lóg.

Henda lóg niinkar einki um víðarifatandi frílíðarrætl, sum kann eigasl á eftir 
aðrari lóg ella fyriselan, eftir semju millum arbeiðsgevara og arbeiðara ella eflir 
voldgiftsilómi ella vanligum siði.

7 Tann, sum frítíðarra'U eigur, hevur skyldu at vera frá arbeiðinum so nógvar 
dagar. sum frílíðarrætluriu er lil, og frítíðarrætturin verður avtapaður fyi al!a frí- 
líðina, sum ávarðandi í frítiðini tekur sær uppá arbeiði fyri viðurlag.

Avtata um at siga frá sær ræít til frílíð við lon er ólóglig, og arbciðsgevari, sum 
við starvsfólk sítt ger slíka avlalu, fellur undir bót til landskassan.

Frítiðarmerkini smbrl, § 5, slk. 1, mugu ikki lalast lil onnur. Brol móti hesi 
rcglu fellar undir bót til landskassan, og verður rætlarliga viðgjorl sum politimál.

8 Viðvíkjandi slarvsfólki á skipi eigur landsstyrið heimild at gera tey ovvik frá

•) Stir. kunng. nr. 33, 30. mars 1951.

62 977



1951 19 marls

fyrisetanunum í licsi lóg, sum kunnu veru neyðug og rímilig undir teim serligu við- 
urskiflttnum. sum elvasl á sjónum ; t. d. kunna eflir sarnráð við ávarðandi slarvs- 
felog setasl reglur, soleiðis at tann árliga frítiðín kann verða bytt ella samanlogd 
við komandi frítíð, og undir viðurskiftuni, har okkurt serliga verður til hindurs 
fyri ti lógfyrisettu frítíð, frainíhjá lon og kostpeningur verða givin sum frítíðar- 
endurgjald.

19. mars FÍGGJARLØGTINCSLÓG 1951,'52 nr. 32.
Ad § 18, 1. 3.: Vegagrunnurm verður nyttur tii keyp av amboðum, studnings- 

icilan til kommunur til ambað og lil lon til vegmenn.1)

28. marts — Lov nr. 121 om ændringer i lov om SKIBES REGISTRERING.
3) I § 5, stk. 2, udgår sælningen: Polilikonlorel i Thorshavn er regislrerings&on- 

tor for Færoerne.«

28. marts Bek. nr. 158 om AFGIFTER FOR SKIBES MÅLING.
5 For Færoernes vedkommende opkræves afgi tten ved foranstaltning af

politimesteren i Thorshavn.

30. mars Kunng, nr. 33 viðvíkjandi lóg nr. 31 um FRITID VIÐ LØN,
I § 5, 1, =lk., er givin landsslyrinum heimild til at fyrisela nærri reglur um eina 

frílíSormerkisskipnn fyri ley, sum eru undir lógini. og sum lað starvsfelag, ávarð
andi virki Hggur undir, ikki rindar frítíðarlon lil ella tryggjar úlgjald hennara.

Fyri hesi verður selt fylgjandi skípan:
Slarvandi fær ókeypis á poslhíisinutn eina frítíðarmerkishók. Bókin er berl gyldug 

fyri eilt frítíðarár, merkt á forsiðuni, Starvandi setir sjálvur á 1, siðu navn, Marv og 
búslað.

Samslundis við at slarvandi fær úlgoldið lon sína, hevur hann rælt til at fáa frítíðar- 
merki svarand i til 4  av lonini fyri tað tiðarskeið, lonin er fyri, jbr, tó niðan- 
íyri.

Frítíðarmerkini verða prentað til virði av 5, 10 og 25 oyrum og 1, 2 og 5 kr., ley 
kunnu keypast á posthúsunum.

Minnsla virði er av praktiskum jirundum selt lil 5 oyru, frilíðarsamsyningin má 
lí rundast av soleiðis, at fyri upphæddir uppá 1 og 2 oyru verða ikki innselt merki, 
meðan fyri eina upphædd uppá 3— 7 oyru verSur sett 5 oyra merki og fyri upphædd 
uppá 8 10 oyru eitt 10 oyra merki,

Merkini verða innsett í frítíðarl>ók:na á síðunum I- -10 av hesum:
a. Fyri slarvandi við mánaðarlon ella vikulon setir arbeiðsgevarin merkini iiin, 

tá lon:n verður goldin.
b, Fyri leysarbeiðarar: Hevur hesin hafl ikki undir 8 líma arbeiði tilsamans í 

somu vikti (frá ieygardag til fríggjadag) hjá sama larbeiðsgevara, í-etir arbeiðs* 
sevarin merkini inn íyrsla fríggjadag. Hevur arbeiðarin haraTlurimoti haft undir
8 líma arbeiði tilsamans í somu viku (frá Ieygardag lil fríggjadag) hjá sama 
arbeiðsgevara, gevur arbeiðsgevarin fyrsla fríggjadag arbeiðaranum skrivliga 
vátlan um, al hann hjá honum i vikuni hevur arbeili so og so nógvar límar, 
og at arbeiðsgevarin bindur seg lil innan 1 !■ dagar at gjalda í Cr av arbeiðs- 
lonini til arbeiðsmannafelagið, ella um hetta ikki er á plássinum, so kommunu- 
skrivstovuna (form annin). Vállanina gevur arbeiðarin arbeiðsmannafelagnum 
(kommunuskrivstovuni. formanninum). og setir liesin stovnur 14. hvonn dag 
merkir svorandi lil inngoldnað peningin í bók ávarðandi starvrmaruis. A rbeið
arin skal sjálvur krevja arbeiSsgcvaran, so al ley ! cí  verða goldin.

0  Gjoid fyri bilar fyri fíggjarórifl tikið lil inntoku fyri landskossan, sbr, § 3, 1.
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Liin, sum verSur \e ilt sum endurgjald fyri serligum útreiðslum, eins væl og ser- 
ligt tíllegg fyri yvirarbeið o, t., má ikki verða nylt sum grundarlag undir útroknan 
av frítíðarlon,

Samstundis -um ávarðandi arbeiðsgevari, arbeiðsmannaíelng, kommunuskrivstova 
ella sóknarstyrisformaður selir merkiui inn i frílíðarbókina, váttar hann á 2, ella 3. 
síðu, a l  ávarðandi slarvsfólk hevur arbeítl tað tíðarskeið, sum merki eru fyri,og 
skrivar virðið av leimum merki urn, sum innselt verða. Eisini má viðmerkjast, fyri 
al kunna rokna feríulíðina úl, um starvandi vegna sjúku ella aSra íráveru írá ar~ 
beiðinum hevur fingið minkaða Ion,

Tann, ið hevur rætt lil feriu, telur, lá ið raðið er fult. virðið av merkínum í hvorjum 
raði samun i deildini ytsl hógrumegin, og lá ið allar yLstudeíldirnar á eini síðu eru 
úlfylltar. ella lá ið árið er úli, lelur hann virðið av teim innsettu merkjunum niður 
og flytir upphæddina fyri hvorja síðu yvir á síðu 12 i bókini,

Tá ið frítíðarárið er úli 31. mars, kunnu ikki íleiri merkir setast í frílíðarbókina, 
galdandi fyri tað frítíðarárið. Merki, sum eru sell inn i frílíðarbókina ella flyggjað 
út í einum frítíðarári (t, e. í tíðini írá  1. april til 31, m ars), kunnu ikki flytast yvir í 
frílíðarbókina fyri eill annað frítíðarár, eins og arbeiðsdagar írá  einum frítíðarári 
ikki kunnu y\irflytast til annað frítíðarár.

Um lann, sum hevur rælt til frítíð, er t arbeiði, tá ið frítíðin skal haldast {vanliga í 
tíðini 2, mai til 30. seplember), skal arbeiðsgevari hansara á síðu 12 í bókini vátta, 
at hann nú h e \u r rætt til frílið frá ávísum degi \ið  ávísum dagatali. Er hann ikki 
í arbeiði, skal ávarSandi kommunuskrivsto\a (íorm aður) vátta, at lað er skrivstov- 
uni kunnugl, at hann ætlar at laka fritíð í ávísum dagatali frá ávísum degi.

Tann up'phæddin, ið stendur á frítíðarbókini, kann fáast á poslhúsinum, lá ið 
frítíðin skal lakasl. Bókin verður fly>rgjað inn samanlold, sum skilað til omanfyri, 
undirritað av honum, gum frítíðarræli he\ur, og áritað við neyðugum váltanum frá 
arbeiðsgevara, kommunu^krivslovu ella soknarstyrM ormanni,

Upphæddir, sum ikki eru úttiknar í fríliðarárinum  (1. apríl 31, m ars), sum fri- 
liðin (lað er frítíðin, sum ávarðandi hevur vunnið sær rætt lil frítíðarárið framman- 
undan) skuldi verið likin í. fara í írítíðargrunnin.

5. april Kunng, nr. 33 irm AVCJALD UPPÁ MORORAKFØR.
Við heimild i § 3, 2. stk. í lóg nr. 21, 16. mars 1951, um avgjald uppá molor- 

akfor, fyri-kipar landsstyrið fylgjandi:
1 0)1 smbrt. lógarinnar § 1 gjaldskyldug motorakfor skulu við hvorja umskráset- 

ing í Foroyum lala gjald til landskassari.
Tað gjald^kylduga virðið er tann penmgahædd, keyparin er seljarannm skyldugur 

at lala fyTÍ motorakfariS.
Gjaldið \e rð u r goldið av  tí. sum h e \u r skyldu al lata motorakfarið umskráseta, 

eigari ella lann sum hevur ræðið á molorakfarinum. jbr. § 15, 2. stk., í lógar- 
kunngerð nr, 131, 11. april 1932.

Við íjrs tu  umskráseting, eílir tað lógin er komin í giidi. I. e, 16, mars 1951, verður 
goldið 20 co av gjaldskylduga %irðinum og við allar seinri umskrá=etingar 10 r b. Tær 
skrásetingar og uin«krásetingar. ið gjordar eru, undan lógin kom í gildi, telja tó við, 
soleiðis at motorakfor, sum frammanundan eru skrásetl bæði fyrslu ferð og síðani 
umskráskrásett. bert letur 10 cn í gjald, meðan motorakfor. sum bert eru skrásett 
fyrstu ferð. letur 20 r c \ ið  umskráseting.

2 Gjaldið verður krav t osr goldið Foroya Gjaldstovu. syslumonnunum ella sókna- 
fúlanum í Vági, áðrenn motorakfariS \e rðu r skrásett. Sam=lundis víð inngjaldingina 
verður g u ið  nem du stovnum váttan, undirskrivað uppá æru og Irúgv, av bæðí 
keypara o" seljara. um hval gjald«kyldu"a virðið er, hvorjum nummari motorakfarið 
seinasl h e \u r \e ríð  krá^ell undir, og h\us«u ofla motorakfarið íy rr hevur verið 
skrásetl. tlesar válian ir fáa 't frá gjaldstovuni, syslumanni ella sóknafútanum.

Gjaldstnvan, sy-lumaðurin ella sóknafutin gevur so kviltan fyri, at gjaldið er goldið.
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Kvillanin verður send landfútanum saman við íiðrum skrúselingarskjolum.
3 Brot móti hesum fyriskipanum verða, um ikki slðrri straffur er uppiborin, 

revsað við sekt, ið fellur (il Sandskassan,

0. -april —  An. nr, 187 om ikrafttrædelse af lov nr. 277 af 27. maj 1950 om 
udovelse af ERHVERV 1 GRØNLAND.

Lov nr. 277 af 27. maj 1950 om udovelse uf erhverv i Gronland træder i kraft 
den 15. april 1951.

28. april —  Skr. fra U. M. om færoske borns OPTAGELSE PÅ KOSTSKOLER.
Herefter er ministeriet sindet Fremtidigt al folge nedennævnte retningslinier:
Færoske born fru skolerne i Thorshavn, Klaksvig, Tveran og Vaag vi! kunne op

tages som skolesogende elever pd statens kostskoler uden optagelsesprove på grundlag 
af den færoske skoles udtalelser, når de er beliorigt tilmeldt Inden 1, april. Optagel
sen vil dog være afhængig at pladsforholdene og uf rektors vurdering af dc forelig
gende udtalelser.

Optagelseáklassen kan være 3. eller 4. mellem- eller 1. gymnasie-klasse. Dog kan 
— borlset fra sjældne undtagelsestilfælde —  ingen oplages direkte i 1. gymnasie

klasse uden íorud at have bestået realeksamen eller almindelig forberedelseseksamen 
(præliminæreksamen).

Ved optagelse eller oprykning i gymnasiet vil ved hver af de tre kostskoler 1 eller
2 færinger have fortrinsvis adgang lil alumneplads, når de anses for kvalificerede til 
gymnasiet.

15. maj -  kuung. nr. 36 um GJØLD TIL MATRIKULSKRIVSTOVUNA,
Við heimild í §§ 3 og 6 í konguligari fyriskipan, 15. juli 1951. um skipan av 

matrikul og fastognarskrá fyri útskift pláss iiltan fyri Tórshavn verður hervið fySgj- 
andi fyriskipað:

1 Tá skjol malrikulsing verða umskipað, skal umsokjarin lil umskipanina pjalda 
allar útreiðslur í samband við hetta.

2 Útreiðslur til ferða* os dagpening lil landmálarar, frakl, lon lil bonarmenn, porto, 
telefon og tílíkl verða at byta millum allar sakir, sum \erða  gjordar á somu ferð.

Otreiðslur lil marknaM'sur, vátlunir og tílíkl eiga ut verða goldnar fyri hvorjo sak 
fyri seg.

3 Umframl tær í § 2 nevndu útreiðslur verða at iata hesi g jold:

1. Sundurbyti'^ vi ti uppmáling,
a. a ð a lg ja J d ............................................................................................................ 50 kr.

b. Viðbót fyri-stodd og virð i:
5 % av virðinum av tí frábytta ókinum.

c. Viðbót fyri sundurbyti av fleiri matr. nr.:
3 kr. fyri hvort matr. nr. meira enn eilt.

d. Viðbót fyri at nyg<ij malr, nr. verða liigd í fleiri lutir:
10 kr. fyri hvonn lut, sum krevur uppmáling.
3 kr. fyri Inonn lul, sum ikki krevur uppmáling,

e. Viðbót fyri at nyggir vegtr verða lagdir ella gamlir vegir broytlir:
1- kr. fyri vcgir yvir ogn keyparans ella seljarans.
8 kr. fyri \eg ir vvir aðra ogn.

2. Sundurbyti uttan uppmáling;
a. Tá eftírkannan í markini nylist:

4 5 av gjoldunum la  og lb , hini óbroytt.
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b. Tá eftirkannon í markini ikki nytist:
3i5 ðv gjoldunum la  og Ib, hini óbroytt.

3. F rabyti av haga ella jráby ti av samanbundnum matr. nr.:
a. Tá ið eftirkannan i markini nylist:

-/•j av gjoldunum la  og lb .
b. Tá eftirkaníian i rnnrkini ikki ny list:

1,'j av gjdldunuin la  og lb .
1-, Samanloga av m atr. nr.:

a. Aðalgjald ........................ ........ .......................... ..............................................20 kr.
b. Viðbót fyri hvort malr. nr., ið verður e f l i r ............................ . ........... . 10 kr,

c. Viðbót fyri hvort matr.,- ið f e r ............................................................... , 3 kr,
d. Viðból fyri váttan fru so rin sk riv aru n u m ...............................................  3 kr.

Fer samanló«a fram í samband við sundurbyti, verður ikki 
lalið aðalgjald.

5, M arknaumskipan:
a. Gjald verður laliS sum við sundurbyti,
b. Viðbol fyri vállan frá so rinskrivuranum ...............................................  I kr.
c. Vrðbót fyri váttan um veðsetingarvirði (uskadelighedsattest)............  i- kr.

Fer marknaumskipan fram í samband við sundurbyti, verður ikki lalið 
aðalgjald.

6. M arknaávísing;
a. A ð a lg ja ld ..................................... . ....................................... .................. . 15 kr,
b. fyri hvonn tíma ...  . .................., . . .  ................................................ 10 kr.

Fer marknaáwsfri" fram í samband við sundurbyti, verður ikki lalið aðal- 
gjald.

7. K opi av m atrikiilkortitiiim :
a. Aðalgjald fyri hvort kort. ......................................  .............................. 5 kr.
b. Viðbót fyri hviinn lul ... ... ................... . ............  ............  1 kr.

8. f állaii av vídd ú koríi ella í skrivi:
a. Aðalgjald ... . . .  ... ............................ . . . .  . . .  .............................. 5 kr.
b. Viðbót fyri hviirt matr. nr, ella lut ... ... ....................................... ... 1 kr.

4 I einfaldum sakjum, har jorðin hevur litið virði, kunnu tey í § 3 nevndu gjold 
verða minkað sam bart hesum.

f torforum solkjum, har gjóldini í § 3 ikki rokka, ella í arbeiðum, sum ikki koma 
inn undir ley í § 3 nevndu, kann í staðin verða roknað við lí tíð, m atrikuldns fólk 
nyla til sakina, lil eina tímalon, sum er i mál við la lon, ley hava.

5 Áðrenn farið verður undir eina sak, kann stovnurin krevja, at umsókjarin letur 
%  uv li ællaða kostnaða, og tuð er fosl skipan, at ley lokandu skjol ikki verða 
lalin, fyrr enn all er goldið,

6 Gjiildíni fara í iandskas-an. Tær í § 2 nevndu úlreiðslur verða tó, tú ið tær 
verða endurgoldnar, tiknar til inntoku t skriválovukassa maIrikulskrivslo\unna .

7 Henda kunncerð kemur beinleiðis í cildi, oa; samstundis fer úr eildi kúnivscvð nr.
26 ], 29. oktober 1931.

19, mai Skr. fra sociahn. om udgifter til FERIEREJSER FOR FÆRØSKE 
SÆRFORSORGSPATIENTER.

Ved at fremsende nogle fra .-amfundet op hjemmel for vanfore modtagne regnin
ger for udgifter afholdl i anledning af færoske særforsorgspatienters ferierej;er til 
Færoerne har hr, rigsombudsmanden forespurgt, om sådanne udgifter vil kunne 
afholde* i medfor af lov nr, 122 af 15. marts 1939 om statstilskud til særforsorg 
for perroner boiat på Færoerne.

! denne anledning íkal man meddele, at udgiflerne til de på statsanstalt eller aner
kendt anstalt anbragte færo-ke særforsorgspalienlera ferierejser omfattes af den
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for ophold på vedkommende anstalt fastsatte takstmæssige belaling og derfor ikke 
vil være at betale særskilt af Færoerne.

Samfundet og hjemmet for vanídre er herfra underrettet om foranstående, idet man 
samtidig har tilbagesendt institutionen dc omhandlede regninger.

31. maj Skr. fra stntism. om MASKINTILSYNET som særanliggende.
Arbejds- og socialministeriet har den 28. maj 1951 tilskrevet statsministeriet så

ledes :
»I vedlagte skrivelse af 15. maj 1951 har landsingeniiir M, Helmsdal, Thorshavn, 

anmodet om fritagelse for hvervet som tilsynsforende ved maskinanlæg på Færoerne 
under arbejds- og fabriktilsynet, i hvilken stilling han har værel konstitueret, medens 
den hidtidige tilsynsforende Louis Zachariascn er land?slyrcsmund.

1 denne anledning skal man med bemærkning, al maskintilsynel er el led i arbej- 
derbeskyttelseslovgivningen og derfor nu må betragtes som færosk særanitggende, jfr. 
herved statsministeriets skrivelse af 9. december 1950, anmode statsmini
steriet om at foretuge det videre fornodne.

Det tilfojes, at pågældende herfra er underrettet om foranstående.«
Statsministeriet er enigt med arbejds- og socialministeriet í, at det pågældende 

sagsområde må betragtes som et særanliggende, og man skal derfor anmode hr. 
rigsombudsmanden om ut oversende den vedlagte ansogning fra den pågældende til 
Færoernes landsstyre til videre foranstaltning.

1. juni Cirk. fra skoledirektionen vedr. STATSTILSKUD TIL SKOLEBYGGERI.
ifolge § 26, slk, 2, i lov nr. 199 af 12. april 19 19 om limninger og pensioner for 

iærere ved folkeskolen på Færoerne bestemmer del på finansloven, om og i hvilket 
omfang der of statskassen kan yde3 tilskud til opforelse af nye eller udvidelse af 
ældre skolebygninger og lærerboliger på Færoerne,

Undervisningsministeriet liar anmodet skoledirektionen om at meddele, at del 
ikke kan forventes, al ministeriel i fremtiden vil se sig i stand til at siige slats 
stolte til færd<k skolebyggeri, medmindre planerne inden den endelige godkendelse 
gennem direktionen har været forelagt for undervisningsministeriet.

Under henvisning til foranstående ska! man herved indskærpe, at skolebyggeri, 
hvortil der onskes lagtingstilskud og statstilskud, farst påbegyndes, når der forelig
ger tilsagn fra såvel landsstyret som undervisningsministeriet om stðtte til nævnte 
byggeri, hvorhos arbejdet helíer ikke må påbegyndes, forinden skoledirektionen har 
meddelt sin endelige godkendelse af projektet.

1. juni Reglugerð nr. 39 viðv. VIRKAN, EFTIRLITI OG VRAK1NG AV FiSKI 
TÍL PRASILIU OG ANNAN MARKNAÐA í SUÐURAMER1KA.

I. Fiskur, sum skal sendast til Brasiliu og annan suðuramerikanskan marknaða, 
skal verða virkaður soleiðis, al hann verjir seg væl i tropiskum veðurlag. Fiskurin skal 
innihaldu tninni salt enn vanligur klippfiskur, og hann skal verða turkaður nógv.

Tey pláss, sum lalan er um at senda fisk til í Suðurumerika eru hesi: Norður Bra- 
siliu, Suður Brasiliu, Cuba, Venezuela og Puerto Rico. (Hesi plássini sela ymisk krin 
viðvíkjandi stodd og liti á fiskintim, men felags fyri tey er, at tey sela somu krov við
víkjandi haldgóðsku).

ÍSorður Brasiliu og Puerto Rico skulu hava gulan nógv turkaðan fisk. Fiskurin 
skal vera útvatnaður og innihalda lítið av salti.

Suður Brasiliu, Cuba og Venezuela skulu linva hvitan nógv turkaðan fi-k. Tað er 
loyvi hesum hvíta fíákinum at hava meira uv salli í sær enn hin guli, men tað má 
kortini ikki vera so nógv salt i honum sum i vanligum fiski, sum turkaður er til 
Suðureuropa.
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Úr saltfiski skal gulur íiskur, ti! Norður Brasiliu og Puerto Rico, virkost á tann 
hutt, al saltíiskur verður útvnlnaSur í l  tim ar og síðan slakkaður, utlan al salt verður 
sligið á hann. í slakki skal fiskurin standu einar 10— 12 dagar. Meðan fiskurin stendur 
í síakki má unsasi væl eflir, at hann griir ikki saman; hann má verða .stukkaður um. 
Somuleiðis má ansasl væl eftir, al hann verður ikki slundandi í stakki o\ leingi, úðr- 
enn haim verður turkaður. Undir lurkingini skal tann guli liturin koma fram í fisk- 
inum. f fidkinutn má vatnprosentið. lá ið liann er turkaður, ikki fara upp um -il og 
sallprosenlið ikki upp um 18.

Fiskurin ti! St/ður Brasiliu, Cuba og Venezuela skai vera hvílur á liti. iVanJigur 
saltíiskur, turkaður so nógv sum til hesi lond, inniheldur um 27 r/o  av salti). Til tess 
at fáa minkað so nógv um sallið i Íiílcinum, at niigdin av lí kemur at hóska lil markn- 
aðarkrovini, ska! fiskurin verða væl vackaður og síðan slakkaður, ‘U l la n  at salt verður 
sligið aflur á hann. Fiskur, sum .skal verða hvílur, og sum eflir vn=Jiing verður 
stakkaður utlan salt, má ikki slanda ov leingi i stakki, áðrenn hann verður lunkaður. 
Hann má eisini verða stakkaður um, lí ella kann hann grógva saman.

Royggið skal verða vaskað burtur úr ollum fiski, sum sendur verður ti] Suður- 
ameriku.

Menn, sum turka fisk ti! Suðurameriku, eiga at fáa boð um al vírka fkskin í góð- 
ari tíð. Fiskurin skal vera uppi til turking 1 ferðir, og hann skal stunda stakkaður 
mi Dum hviirja turking.
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III.  T u rkingaratisan:
í seinasta teigi í skemaðinum er setl upp, hvussu nógv 25 kg av fiski skulu 

svinna frá tí, al fiskurin fer lil turkingar fyrstu ferð og lil tess, al hann er full- 
turkaður.

Ta ið fiskurin fer li! tuiíkingar fyrslu ferð, verður fiskur svarandi til 25 kg 
spjaldrnður, (hvor fiskur fær eilt spjaldur um stertin). Hesi 25 kg av spjaldr- 
uðum fiski verða lógd ymsa staðni í lurkilagnum, og hvor ja ferð, ið ein turking 
er líðug, verða leir spjaldraðu fiskarnir savnaðir saman aflur og verða vegaðir. 
Tá ið tey 25 kg av fiski eru svunnin 9,5 kg svarar helta til, al vatnprosentið í 
fiskinum er í mesla lagi 34 Jo.

IV . E jtirlit:
Hvórja ferð fiskur er lurkaðtir til Suðurameriku, taka vrakieflirlilsmenninir út 

ein meðalsynislut av fiski og senda hann lil Fiskivinnustarvsstovu Landsslyrisins, har 
fiskurin verður kannaður fyri innihaidið av vaLni og salti. Synisluturin skal verða 
likin úl, beint eflir at fiskurin hevur vcrið uppi til turkingar scinastu ferð,

Fiskivmnustarvsstovan sendur l.f Foroya Fiskasolu boð um úrslílið av valn- og 
saltkanningini i fiskinum, og fiskurin má ikki verða pakkaður, fyrr enn úrsiitiS av 
hesi kanning er fingið.

V. V raking:
Tå ið fiskurin verður pakkaður, skulu vrakarar verða hjásladdir og skulu teir ansa 

eftir:

1. al fiskurin er javnur til stíiddar, soleiðis sum keyparin ynskir,
2. al fiskurin er yvirhiivur væl virkaður,
3. at ikki meira enn 1/;t av nr. 3 fiski fer í hvonn kassa ella hvorja lunnu,
I. at fiskurin verður lagdur harnpuliga i kassam ar og lunnurnar,
5. at hvor lunna og hvor kassi heldur vekl,

Við vraking av fiski lil Suðurameriku eru annars lær reglur galdandi, sum fyri- 
skípaðar eru s loglingslóg nr. 12 frá 12. januar 1950 um fiskav raking og í teimum 
starváreglugerðum fyri vrakarastovnin, sum gjórdar eru við heimild í nevndu lóg.

VI. Frávik frá hesi reglugerð kunnu ikki verða gjord uttan Tið loyví frá lands- 
styrinuin.

7. juni Bek. nr. 216 vedr. FANGST, FISKERI OG JAGT f GRØNLANDSKE 
FARVANDE og om eksporten fra Gronland,

3. Tilladelse til at drive erhvervsmæssig fangst, fiskeri og jagt i griinlandske far
vande meddeles af statsministeren eller efter dannes bemyndigelse af rigsombuds
manden pá Færoerne.

18. juni Lov nr. 286 om ændring af reglerne om FORTABELSE AF RETTIG
HEDER SOM FØLGE AF STRAF.

21 Lov nr. 116 af 31 marts 1919 for Færoerne om aldersrente.
I S 2 udgår nr. 2.
22 Lov nr. 11-7 af 31. marls 1919 íor Færoerne om invalideforsikring.
I § i udgår slk. 1, nr. 2.
1 § 12, stk. 1, ændres >§ I, stk, 1, nr, 2 -U  til »S 1. slk. 1, nr. 3 og I« og i

17, slik. 9, ændres í, stk. 1, nr. 1 -li* lil »§ I, slk. 1. nr. 1 og 3«.
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19. juni Skr. íra  handelsm. om LÆGEUNDERSØGELSE AF SKIBSMAND
SKAB*

Af en handelsministeriet foreliggende sag fremgår, at kommunelæge N. N. den 21. 
april d. å. i medfor af handelsministeriets bekendtgorelse af 23. september 1912 
angående lægeundersøgelse af skibsmandskab har undersogt iP. P., der er fodt den
2. oktober 1934 i Sumbo Sogn.

I denne anledning skal mmn meddele, nt handelsministeriet under hensyn til, al 
bekendtgorelsen er udfærdiget i medfor nf § 26 i sømandsloven af 1, maj 1923, der 
er overtaget af Færoernes hjemmestyre som særanliggende, samt under henvisning 
til de på del i forrige måned i ministeriet afholdte mode vedrorende bl. n, naviga- 
tionseksurniner på Færoerne faldne udtalelser har meddelt lægen, at man nm anse 
administrationen af lægeundersogelsesordningen, for så vidl angar undersogelse nf 
færoske sofarende som handelsministeriet uvedkommende.

Efter den anledning, sagen dertil giver, henleder man opmærksomheden pa, at 
nævnte lægeundersogelsesordning har dannet grundlaget for Danmarks tiltræden af 
vedkommende internationale konvention, jfr. udenrigsministeriets bekendtgorelse uf
7. maj 1938 (lovtidende C nr. 15} og hjemmeslyrelovens § 5, stk, 1.

Man henstiller til hr. rigsombudsmanden, hvorvidt foranstående gennem lunds 
styret bur bringes tíl de pa Færoerne praktiserende lægers kundskab.

3. juli FUNDATS FOR DET DAIS’SK-iFÆRØSKE KULTURFOND.
Da forbindelsen mellem Færoerne og de ovrige dele af del dunske rige under ver

denskrigen var ufbrudt, blev der af statskassen ydet færingerne, der for deres ud
dannelse eller af andre grunde befandt sig i Danmark, stiitte gennem rentefri lån, 
der foríLíkulle tilbagebetaler, når genoptagelsen af forbindelsen efter endl uddannelse 
skabte mulighed herfor.

Det -am ede belob af disse rentefri lån androg kr, 2.123.077,58; heraf er pr. 1 2  
1919 kr, 685,713.99 tilbagebetalt, medens der resterer kr, 1.397,210,11. idet et be
lob af kr. '10.123,15 er afskrevet som uerholdeligt.

Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1950/51 er der truffet bestemmelse om, al 
savel de lilbagebetalte belob som restfordringerne efter skylderklæringerne hen
lægges til el dansk-færosk fond, der ?kal tjene til styrkelse af den åndelige for
bindelse mellem Færoerne og den ovrige del af det dunske rige,

I henhold hertil oprettes herved af statsministeriet på statens vegne og det færoske 
landsstyre på hjemmestyrels vegne folgende fundats for det nævnte fond:

1 Fondels na\n  er *Det dansk-færoske kulturfond«.
2 Fondel; formål er at fremme den kulturelle forbindelse mellem Færoerne og den 

ovrige del af det danske rige.
3 Fondet« formue består af del i indledningen omhandlede tilbagebetalle belob 

samt resttilgodehavendet, således som disse ak th e r opgores på daloen for midler 
nes henlæggelse lil fondet.

Del vil påhvile fondets bestyrelse at administrere efter folgende retningslinier: 
For hverl af de enkelte låneforhold bbr mulighederne for hel eller delvis tilbage
betaling af lånet undersoges. Bestyrelsen er berettiget til al fastsætte de nærmere 
vilkar i henseende oj; ti! eventuelt at kræve et restbelob forrentet. Besl)reLen er 
på den anden side også berettiget lil at afskrive belob, der må anses for uerholdelige, 
og til delvis, eventuelt helt at eftergive -kylden, hvor der i de tilstedeværende for
hold skonnes at foreligge afgbrende grundlug herfor.

De ti! enhver tid indgåede kontante kapitalbelob skal anbringes efter reglerne for 
anbringelse af umyndiges midler.

Kapitalen* værdipapirer forsynes med statsministeriets prohibilivpátegning; det 
gælder dog ikke de foran omlalte lanebevi-er.

4 Fondet? bestyrelse beslår af en repræsentant for statsministeriet som formand, en
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repræsentant for undervisningsmini-teriel, rigsombudsmanden og to af landsstyret 
valgle repræsentanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan antage den fornodne med
hjælp.

5 De årlige renter af fondets kapital kan, efter at fondeli egne administrationsud
gifter er betalt, anvendes til det i § 2 nævnte formål. Bestyrelsen skal i denne hen
seende have frie hænder; som eksempel kan nævnes, at der kan blive lale om at 
giire en indsats inden for lilteral.uren s-ável !om inden for kunsten i dens forskellige 
afskygninger, gennem foredrag, film o. s. v., hvorved bemærkes, al de stillende parter 
på forhånd er enedes om, at fondet overtager udgivelsen af et værk om Færoerne, som 
Daitsk-færosk komite bar planlagl. Der vil også være mulighed for af íonden at yde 
stolte til særlige kulturelle institutioner på Færoerne eller til enkellc færingers videre 
uddunclse, men tanken er dog ikke at lade fondet overtage lobende forpligtelser over
for opgaver, som efler almindelige regler må belragtes som slatens eller hjemme
styrets.

6 Over fondets formue, dets indtægter og udgifter skal bestyrelsen hverl år inden
3 måneder efter regnskabsårets udlob indsende regnskab lil statsministeriet, der lader 
regnkubel revidere og efter at have indhentet en udtalelse fra londslyrel over regn
skabel med revisionens udtalelse deciderer regnskabet.

10. juli Kunng, nr. 11 um broytan í kunng. nr.27, 2 L febr. 1950, um JNN* OG 
ÚTFLYTAN AV VØRUM, sum broyll við kunng. nr. 8, 2. mur- 1951. (Innsett í 
kunng. 1950).

25. juli Anordn, nr. 356 om FREMMEDE KRIGSSKIBES og militære luft- 
íarliijens ADGANG til dansk område under fredsforhold.

3. Som indre lerritoriulL farvand kan foruden de i § 1 anforte lukkede farvande 
særlig nævnes:

Sunde og (jorde på Færoerne.
7. For fiskeriinspektionssikibc tilhorende slaler, med hvem Danmark har aM ultet 

fiskeritraklat, og som forer tilsyn med fiskeriet i farvandene omkring Færoerne, vil 
en årlig anmeldelse ad diplomatisk vej være liLlrækkelig for udgang til dansk indre 
territorialt farvand på Færoerne.

20. aug. Cirik. nr. 167 om ÆGTESKABS INDGÅELSE.
Da der efter udsendelsen af justitsministeriets cirkulære nr. 108 af 17. maj 1923 

angående betingelserne for og fremgangsmåden ved ægteskabs indgåelse og kirkemini- 
sleriets bestemmelser for Færoerne af 9. juni 1923 angående gennemfórelsen af lov om 
ægteskabs indgåelse og oplosning a í 30, juni 1922 er fremkommet forskellige nye 
bestemmelser herom, har justitsministeriet efter forhandling med kirkeministeriet 
og med dettes tilslutning fundet anledning lil i nedenstående cirkulære at samle de 
nugældende regler, som de bevisprovende og ægteskabsstiftende myndigheder skal iagt
tage ved ægteskabs indgåelse.
/. Bevislighedernes provelse.

De i nærværende cirkulære angivne bestemmelser gælder, hvad enten brudefol
kene cr danske eller udlændinge, dog al de i nedenstående tillæg lil cirkulæret anforte 
besleinmelser anvendes, såfreini bnideTolkene eller en aí dem er finsk, islandsk, nor-:k 
eller svensk statsborger og ikke i de sidste lo år hur været og fremdeles er bo~at her 
i rigel.

1 Forinden lysning til ægleskab kan iværksættes, skal det undersøges, om de i 
nærværende afsnil I nævnle betingelser for ægteskabets indgåelse er ti! stede.
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1 de lilfælde, hvor lysning undtagelsesvis kan undlades, jír . nedenfor § 28, skal 
provelsen af bevislighederne ske, inden vielsen foretages.

2 Provelsen af bevislighederne foretages på del sled i riget, hvor bruden bor. Har 
bruden ikke bopæl her i riget, foretages provelsen på del sted, hvor brud
gommen bor, eller, hvis heller ikke han bor her i riget, på del sted, hvor en af parterne 
opholder sig.

Medens provelsen af bevislighederne i det ovrige rige altid foretages af de borgerlige 
myndigheder, jfr. nærmere justitsminislerieU cikkulære nr. 237 af 30. september 1918 
I  2, sLk. 2, foretages provelsen på Færoerne efter brudefolkenos frie valg enlen af ved
kommende præsi eller af vedkommende borgerlige myndighed, nemlig i Sydstromb 
præstegæld landfogeden, i Sudero sondre præstegæld sognefogeden og iovrigt syssel
manden eller under særlige omstændigheder en af rigsombudsmanden efter forstander* 
skabets indstilling dertil valgt person.

Det er af allerslbrsle vigtighed, al provelsen af bevislighederne bliver sá omhyg
gelig og rigtig som muligt, dels af hensyn lil det offentlige, dels for brudefolkenes 
egen skyld. Såfremt der derfor kan være den ringesle tvivl om, hvorvidt bevislig
hederne er i orden, hvilkeL særlig ofte vil være tilfældet, hvor brudefolkene eller en 
af dem er fremmed statsborger, skal vedkommende bevisprovende myndighed, for
inden den udsteder attest om, at bevislighederne er i orden, forelægge bevislighederne 
for landfogeden, der, såfreml han selv måtte nære tvivl om, hvorvidt bevislighederne 
er i orden, bor forelægge spcirgsmSlel for justitsministeriet.

3 Brudefolkene skal forevise fødselsattest (dåbsaltest) eller, hvis sadan ikke Jean 
skaffes, godlgbre deres alder og navn på anden måde, hvilket navnlig kan ske ved 
forevisning af offentlige dokumenler, hvoraf fulde navn og alder fremgår, f. eks. 
pas eller miLltære legitimationspapirer.

I særegne tilfælde kan lempelser íorvenles indrommet af justitsministeriet.
4 Mand under 21 ár eller kvinde under 18 år må ikke indgå ægteskab, dog at 

undtagelse herfra kan giires ved kongelig bevilling; li så fald akal bevillingen fore
vises.

Andragende om kongelig bevilling lil al indgå ægleskab indgives lil rigsombuds
manden.

Den, der er under 21 år og ikke tidligere har været gift, må ikke indgå ægteskab 
uden forældrenes samtykke.

Er den ene af forældrene uden del i forældremyndigheden, eller var han det ved 
forældremyndighedens ophor, f. eke. fordi forældremyndigheden ved bevilling eller 
dom til separation eller skilsmisse eller ved overovrighedens resolution er tillagt 
den anden ægtefælle, er deu anden ægtefælles samlykke tilstrækkel igt.

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, sindssyg eller åndssvag, eller 
hvis hans erklæring ikke vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed eller for
haling, f, eks. fordi han opholder sig i udlandet under sådanne forhold, at forbin
delse med ham kun vanskeligt kan opnås.

Gælder del i slk. 3 an forte begge forældrene, eller er de begge uden del i for
ældremyndigheden, eller var de det ved forældremyndighedens ophor, kræves sam
tykke fra værge,

Samlykke lil ægleskab for bbrn uden for ægleskab meddeles af moderen eller af 
faderen, såfremt han har forældremyndigheden, og for adoptivbørns vedkommende 
af adoptivforældrene.

Den, der er umyndiggjorl, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.
Såfremt den eller de personer, hvis samlykke lil ægteskabet udkræves, nægter 

sådant sumtykke, kan rigsombudsmanden på begæring give tilladelse lil ægteskabet, 
hvis der ikke er skellig grund til nægtelsen.

6 Den, som er sindssyg, åndssvag, psykopat i hiijere grad eller kronisk alkoho
list, eller som er epileptiker med jævnlige anfald eller med udtalte psykiske foran
dringer, tnå ikke indgå ægteskab; dog kan tilladelse til ægteskabs indgåelse under 
særlige omslæudigheder meddeles af justitsministeriet.

987



1951 20- aug.

Hvis tler e r "rund til al antage, at nogen a í brudefolkene lider aí nogen aí de 
anforte mangler, skal der fremlægges uiUeii attest íra  en dert'il autoriseret læge om, 
at den pågældende lidelse ikke kan påvises hos vedkommende, eller tilladelse fra 
justitsministeriet lil ægteskabets indgåelse.

Folgende læger er autoriseret lil at afgive den i slk. 2 omhandlede erklæring:
1) Amlslæger, kredslæger og landtlægen på Færoerne,
2} Overlæger, afdelingslæ ger og fórste reservelæger ved sindssygehospitaler sam l 

overlæger ved eller ledere af specialafdelinger for sindssyge,
3) Overlæger ved åndssvageanstalter og
4) Læger, som af sundhedsslyrelsen har modtaget særlig autorisation til al afgive 

de omhandlede erklæringer.
De myndigheder, der prover bevislighederne, bor have deres opmærksomhed særlig 

henvendt på, om nogen af brudefolkene lider a í nogen af de her omhandlede mang
ler, hvorved der må tages hensyn dels lil, hvad der måtle fremgå af de forelagte at
testationer, dels lii, hvad der eventuelt målte være vedkommende myndighed bekendt 
om de pågældende i forvejen. Medens tilstedeværelsen af visse former af sindssyg
dom. åndssvaghed i híijere grad, kronisk alkoholisme og epilepsi med typiske an
fald oíle vil kunne konstateres uden mere indgående undersógelse, vil de anforte 
mangler i mange tilfælde være megel vanskelige at erkende. Delle gælder særlig visse 
sindssygdomsformer, der forlober uden meget iiijnefaldende symptomer, åndssvag
hed i middel og lellere grad, psykopali i hójere grad, der ylrer sig ved slærke af
vigelser fra del Fædvanlige i personens liv og adfærd, men ofle kun kon vurderes 
rigligt gennem en indgående faglig undersógelse, samt endelig de kroniske sjæle
lige forandringer ved epilepsi. Der vil derfor her være gaiuke særlig anledning líl 
at udvise forsigtighed, således, al sagen i sådanne tilfælde bor forelægges ío r land
fogeden. Landfogcden kan ved henvendelse til universitetets arvebiologiske institut 
få oplysning om, hvorvidt nogen af brudefolkene er opfort i del af instituLiei f-íirte 
urvehygiejniske register som  lidende af en af de forannævnte mangler. Sagen bor 
i alle tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt de heromhandlede ægteskabs
betingelser er opfyldt, forelægges for justitsministeriet.

7 Den, som lider af konssygdom, der endnu frembyder fare for smitte eller for 
overíórelse på afkommet, må ikke indgå ægteskab, uden al den anden part er gjorl 
bekendt med sygdommen, og begge'parter af eti læge har fået mundtlig vejledning om 
farerne ved den.

Brudefolkene skal, enhver for sil vedkommende, aígive skriftlig erklæring på tro 
og love om, at der ikke er nogen hindring for ægteskabet af sådan grund.

Denne erklæring skal afgives ved udfyldelse af en trykt blanket, på hvis bagside 
ægteskabslovens § I I  er aflrykt.

Erklæringsblanketlerne, der trykkes ved rigsombudsmandens foranstaltning, ud
leveres de pågældende parter gratis af de bevisprovende myndigheder.

8 Æ gleskab må ikke indgås mellem:

1) Slæ gtninge i ret op- og  nedstigende lin ie eller mellem sóskende,
2) Personer, af hvilke den ene har værel gift med den andens slægtning i ret op* 

eller nedstigende linie, dog al undtagelse herfra kan gores ved kongelig bevil
ling, når del lidligere ægteskab er oplost ved dóden, og ganske særlige grunde 
laler for bevillingens meddelelse, og

3) Personer, af hvilke den ene har haft samleje med den andens slægtning i rel op- 
eller nedstigende linie, dog at undtagelse herfra kan gore* ved kongelig bevil
ling.

Brudefolkene skal skrifllig på tro og love erklære, al de ikke er så nær beslæglede 
som angivet i stk, 1, nr. 1, saml enten på samme måde erklære, at der ikke beslår 
det í slk, 1, nr. 2 og 3 omhandlede svogerskab mellem dem, eller, hvis dette er til
fældet, forevise den i så henseende fornodne kongelige bevilling.
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9 Ingen må indgå nyl ægteskab, sålænge del tidligere ægleskab består.
Den, hvis tidligere ægteskab er oplost ved dom, må ikke indgå nyl ægteskab for

inden udlobet af ankefristen (for domme afsagt på Færoerne I- måneder, for domme 
BÍsagt i det ovrige rige 8 uger), medmindre såvel den tidligere ægtefælle som påtale
myndigheden giver afkald på anke.

Opmærsomheden henledes på. al såfremt et ægteskab efter den 1. januar 1923 er 
ophævet på grund af ægteskabsbrud etler andet lignede forhold, kan del i dommen 
eller bevillingen være bestemt, al den skyldige ægtefælle ikke má indgå nyt ægteskab 
forinden udlobet af et vist tidsTum af hojst 2 år.

Bortset fra den i stk. 3 nævnle regel kan den, hvis ægteskab er ophævet ved en lier 
i landet afsagt dom eller udfærdiget skilsmissebevilling, indgå nyl ægteskab uden 
særlig lilladelce dertil; dette gælde også med hensyn lil skilsmissebevillinger, der er 
udfærdigede for 1. januar 1923, selv om del i bevillingen måtte være udlalt, a! bevil
lingen ikke hjemler vedkommende æglefælle ret ti! nyt ægteskab, eller kun hjemier 
nyl ægleskab med en beslemt person.

Enhver af brudefolkene skal afgive skriftlig erklæring på Iro og love om, hvorvidl 
han tidligere bar indgået ægleskab. Er delte tilfældet, skal der fremlægges bevis for, 
al den tidligere æglefælde er diid. eller at ægleskabel er oplost ved skilsmisse eller 
omslodl.

Bevis for den tidligere ægtefælles diid fiires som regel ved fremlæggelse af dodsattest 
eller udskrifl af en í henhold til lov nr,397 af 12. juli 19 16 om borlbievne afsagt dods- 
formodningsdom, ledsaget af en atlest fra vedkommende overornede rets kontor om, 
at ankeslrevning ikke er udtaget inden 8 uger fra dommens afsigelse.

Bevis for, ot el tidligere ægteskab her i rigel er blovet oplosl ved bevilling tii skils
misse, fores ved forevisning af bevillingen-

Bevis for, al eL tidligere ægteskab her i riget er blevet oplost ved dom lil skilsmisse 
eller omstodt, fores ved forevisning af udskrift af dommen; denne skal være ledsaget 
af en allcsl fra vedkommende overordnede rets kontor om. at ankeslævning ikke er 
udlaget inden ankefristens -udlob. jfr. slk. 2, eller bevis for, ut både modparten o.” 
påtalemyndigheden har givel afkald på anke.

Er del tidligere ægleskab oplosl ved skilsmissedom afsagl i Finland, Island, Norge 
eiler Sverige, må der forevisesen af vedkommende domstol bekræílet udskrift af dom
men forsynel med bevidnelse om, at dommen cr bievel retskuftig Drnne bevidnelse 
afgives: i Finland af justitsministeriet, i Island af juslitsminisleriel, i Norge af 
justisdepartemeiitel og i Sverige af vedkommende domslol. Legalisation af embeds- 
mændenes underskrift på domsudskriften eller bevidnelsen kræves ikke. Et dommen 
affallel på finsk eller islandsk, må den være ledsaget af oversættelse til dansk, norsk 
eller svensk. Oversættelsen skal være bekræftet af en henholdsvis finsk eller 
islandsk diplomatisk eller konsulær myndighed eller af en edsvoren eller officielt 
ansat translatór i henholdsvis Finland eller Island eller t Danmark,

Er det tidligere ægleskab oplost ved istandsk eller norsk skilsmissebevilling, må 
bevillingen foreligge i orginal eller henholdsvis en af del island'ke ju^lilsminislerium 
eller en sysselmand eller byfoged i Island bekræftet genparl eller en af del norske 
justisdepartement eller en fylkesmand i Norge bekræftel genpart. Med hensyn til 
legalisation og oversætlebe af bevillingen gælder tilsvarende regler som de i stk. 9 
nævn le

Er det tidligere ægteskab oplost ved anden udenlandsk dom eller bevilling end de i 
stk. 9 og 10 nævnle. má spiirgsmålet om. hvorvidl deune afgiver lilslrækkeligl bevis 
for del lidligere ægleskabs ophíir med ret lil indgåelse af nyt ægleskab, forelægges 
justitsministeriet til afgorelse.

10 Rigtigheden af de i henhold til § 8, stk. 2. og § 9, stk. 5, afgivne erklæringer, 
nemlig henholdsvis om, al brudefolkene ikke er for nær beslægtede eller besvogrede, 
og om, hvonvidl de tidligere har indgåel ægteskab, skal bekræfles ved en af lo pålide
lige og myndige forlovere afgiven skriftlig erklæring på tro og love ( forloveratlesl); 
forloverne skal tillige bevidne, al de noje kender den pågældende part. Forlo\erne kan
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være fælles for begge parter. Forloverallesten, der skal være afgivel her i riget, skal 
indeholde oplysning om forlovernes fodselsår og -dag.

Rigsombudsmanden kan i særegne tilfælde meddele fritagelse for at stille forlovere.
11 En kvinde, som tidligere har været gift, må ikke indgå nyt ægteskab inden 10 

måneder fra det tidligere ægteskabs ophor, medmindre hun ikke er frugtsommelig 
fra tiden for ægteskabets ophor, eller der e r forlobet 10 maneder, efter at samlivet 
med manden ophorte.

Såfremt bruden tidligere bar været gift, má hun derfor ved forevisning af dods- 
allest for sin tidligere mand eller af skilsmissebevillingen eller en udskrift af 
skilsmissedommen godtgore, al der er íor!5bet over 10 måneder siden det tidligere 
ægteskabs ophor; såfremt delle ikke er tilfældet, må hun enlen f. eks. ved erklæring 
fra to troværdige personer bevise, at der er forlobet 10 måneder, eíler al samlivet med 
manden ophorte, eller fremskaffe altest fra en læge eller jordemoder om. at hun ikke 
er frugtsommelig eller ikke var det <ved ægteskabets (samlivets) ophor.

12 Den, som har været gift, må ikke indgå nyt ægteskab, íorend offentligt skifle 
er påbegyndl eller privait skifle tilendebragt, medmindre der bestod fuldstændig særeje 
mellem ægtefællerne, elter fritagelse for skifte særlig er hjemlet. Juslitsminisleríet kan 
dog fritage for overholdelse af denne regel, ihvor særlige grunde taler derfor.

Såfreml del tidligere ægleskab er opIcisL ved doden, skal der tilvejebringes attesl 
fra skifteretien om, at boet er eller har været genstand for offentligt skifte, eller 
skifteudskrift, udvisende til hvem boel er udleveret lil privat skifte. I sidstnævnte 
lilfældc skal der tillige l ilvej eb ringes en erklæring fra samtlige arvinger om, at skiftet er 
tilendebragt.

Såfremt det tidligere ægteskab er oplfisl ved skilsmisse eller omstodt, skal der 
tilvejebringes allesl fra skifleretten om, at boet er eller har været gensland 
for offenliigl skifle, eller erklæring fra den anden æglefælle om, at prival ski fte er 
afsluttet. Sådan attest etler erklæring udkræves dog ikke. såfremt der i skilsmisse
dommen eller skilsmissebevillingen eller i de for skilsmissen fastsatte vilkår findes 
optaget en af folgende fire bestemmelser:

1) al fællesboet m ellem  ægtefællerne er delt,
2) at hver af ægtefællerne beholder af fællesboel, hvad vedkommende æglefælle for 

tiden er i besiddelse af,
3) at en af ægtefællerne beholder hele fællesboel, eller
4) al den ene ægtefælle beholder hele fællesboel med unlagelse af enkell bestemt«1 

aktiver, der tilfalder den anden ægtefælle.

Al der beslod fuldstændig særeje mellem ægtefællerne, godtgores \ed forevisning 
af æglepakt der indeholder bestemmelse herom, hvorved bemærkes, at en a:glepakt 
for al have gyldighed skal være tinglæst.

13 T ilhorer brudefolkene ikke ramm e trossam fund, skal de afg ive sk rifllig  erklær
ing om , i hvilken Iro bornene af ægteskabet skal opdrages, hvilket skal va:re enten 
folkekirkens Iro eller en af parlernes Iro.

14 Hver af brudefolkene skat afgive en skriftlig erklæring på lro og love om. hvor
vidt han har horn uden for ægleskab, overfor hvilke der påhviler ham forsorgelses- 
eller bidragspligt.

15 Den mand, der er under vedvarende faltigíorsíirgelse på Færoerne, må ikke 
indgå ægteskab uden samtykke fra sit forsorgelsesdistrikt,

Såfreml brudgommen er forsorgelse~berettigel på Færoerne, må han derfor enten 
ved allesl fra sit forsiJrgelsesdislrikl godlgore, at han ikke er under vedvarende fallig- 
forsorgelse, elter såfremt dette matte være tilfældet, fremskaffe samtykke fra  forsorg- 
elsesditriktel til, at han indgår ægteskab.

Den nævnle attesl afgives i folgende form:
*Tií brug ved indgåelse af ægteskab allesleres herved, at N. "N., der er fodt i . . . . . . . . .

d e n ......... og som efler det foreliggende antages forsorgelsesberelliget i nærværende
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fattigdistrikl, ikke er under vedvarende fattigforsorgelse her i distrikíel, ligesom der 
heller ikke herfra ydes refusion li] andre distrikter af nogen den pågældende tilstået 
vedvarende fattighjælp.«

For personer, der ikke er forsorgelsesberettiget i noget fattigdistrikt pfi Færoerne, 
men i trangstilfælde ville være at rorsðrge i henhold li) § 12 i lov nr. 97 af 10. april 
189S om faltigvæsenel på Færoerne, % il tilsvarende atte 1 kunne meddeles af laglinget 
eller efter dettes bemyndigelse af Færoernes landsstyre, hvorved efterstående formular 
vil kunne benyttes:

»Til brug ved indgåelse af ægteskab attesteres herved, at N. N. a f ...................., der
er fodt i ............ den ........og som efter det foreliggende ikke kan antages al være
forsorgelsesbereltíget i noget faltigdistrikt på Færoerne, ikke er under \edvarende 
fattigforsorgelse i noget distrikt på Færoerne, ligesom der ej beller af Færoernes 
landskasse ydes refusion af nogen den pågældende tilstået vedvarende fattighjælp«.

Sporgsmáiet om, hvorvidt en person, om hvem det er oplyst, at han har modtaget 
fattighjælp, kan anses for at være under vedvarende fatligforsorgelse, afgores i tvivls
tilfælde af rigsombudsmanden, hvis afgorelse vil kunne indankes for arbejds- og 
socialministeriet.

E r en person bjemmehorende i en kommune i den iivríge de! af riget, og nedlægges 
der af vedkommende kommunalbestyrelse indsigelse imod, at pågældende indgår 
ægteskab under henvisning til, at han oppebærer fattighjælp, må ægteskabet ikke 
indgås.

16 Når fraskilte ægtefæller vil forny deres ægteskab, bliver de almindelige regler 
for ægteskabs indgåelse at iagttage, dog ot bruden ikke behiner at tilvejebringe de i 
§ 11 nævnte bevisligheder, medmindre hun i mellemtiden har været í andet ægteskab.

17 De i §§ 5—10, 13, 1 1 og 15 nævnte erklæringer og attester bor soiji regei være 
udstedt umiddelbart forud for indleveringen og bor i alt fald ikke godkendes, når de 
er udstedt 'på et tid ligere tidspunkt end 3 uger forud for denne, m edm indre der fore
ligger sæ rlige forhold, der begrunder, at indleveringen cr blevet udsat, således i til 
fæ lde, hvor erklæringen har været anvendt ved ansogning om bevilling eiler tilladelse, 
som  står i forbindelse med æ gteskabsindjåelsen ,

18 N år bevislighederne skonnes at være i orden, meddeler den bevisprovende myn 
dighed brudefolkene attest herom.

Attesten afgives i folgende form,

»Det attesteres herved, aL de ifo lge loven til ægteskabet mellem ............... ......................
•••;.............. ..................................................................................................... .........  og ...... .

fornodne bevisligheder er i orden«.
Foran brudefolkenes navne anføre? deres ægteskabelige stilling, nemlig ugift, enke, 

enkemand eller fraskilt, og atleílen ekal på foden være forsynet med en sålydende 
bemærkning:

»Ved henvendelse til en præst om lysning (eller vielse) skal medbringes dåbsattester 
(fodselsattester) for begge brudefolk samt ev entuelt bevis for tidligere ægteskabs 
ophor (dodsatteet for líclligerc ægtefælle, skilsmissedom eller skilsmissebevilling) i .

19 De myndigheder, der undersoger, om ægteskabsbetingelserne foreligger, må 
ikke modtage nogen som helst betaling for udstedeUen af den i § 18 omhandlede 
attest eller for udfyldelsen eller vejledning ved udfyldelsen af blunketter til brujr for 
de ved bevislighedernes prihelse foreskrevne erklæringer,

20 Der fores en med sidetal forsynet journal over udstedte attester om, at bevis
lighederne er i orden. Journalen skal indeholde:

1) Brudefolkenes fulde navn, stilling og bopæl,
2) Brudgommens og brudens fodseisår og -dag og fodested (fodesognet eller, 

hvis den pågældende er fodt i udlandet, anden nærmere angivelse af fode 
stedet),

3) Oplysning om, hvorvidt der for nogen af brudefolkene har været udfærdiset
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nogen kongelig beivilling eller andei) tilladelse fra ovrigheden lil indgåelse af 
del pågældende ægleskab,

1) Angivelse af. bos hvilken myndighed (præst) brudefolkene har begæret lys
ning, og af hvilken myndighed brudefolkene iinsker al blive viel, for så vidt 
detie målte være en anden myndighed end den, der prover bevislighederne, 
«6

5) Attestens udstedelsesdato.

Til journalen skal være IcnytteL el navneregislcr, hvori såvel brudgommens som 
brudens navn indfores med henvisning til det pågældende sidetal i journalen.

21 Dc indleverede dåbsattester, fodselsatlesler, dbdsallester, bevillinger, doms
udskrifter og lignende dokumenter vedriirende brudefolkenes personlige forhold skal 
tilbageleveres brudefolkene samlidig med udstedelsen af atteMen om. ní beví-litrhederne 
er i orden.

De af brudefolkene eller andre personer i henbold til foranstående bestemmelser 
afgivne skriftlige erklæringer må ikke udleveres, men skal opbevares i omslag for
synet med det pågældende sidetal i journalen.

22 Samtlige dokumenter vedriirende ægte;kabsindgåe}ser lilinlelgoreo efter 10 år? 
opbevaring. Kassationen foretages af landfogeden. Hvert 5. å r afleveres alle doku- 
menler. som er ældre end 5 år, lil landfogeden, der opbevarer dem, indlil de efter 
foranslåendc regler kan kasseres.

23 Journalerne over de udstedte ailesler afleveres, nar 5 år er forlobet. efler at 
vedkommende journal er udskrevet, lil Færoernes arkiv.

24 Udgiflerne lil journal, navnere^ister, attesler og omslag afholdes af slalskassen.
25 Anmeldelse af hindringer for el ægteskabs indgåelse sker for den myndighed, 

der bar under^bgt, om ægteskabsbetingelserne fbevislighederne) foreligger, og denne 
myndighed afgor, om der foreligger en ægtcskabshindring. dog med forbehold af 
parternes ret til al få sporgsmålet afgjort ved domslolene.

Såfremt der, efler al attest om bevislighedernes priivelse er udstedt, sker nogen 
anmeldelse of hindringer for ægteskabets indgåelse, skal meddelelse herom, med
mindre den fremkomne indsigelse slraks kan forkastes som værende uden betydning, 
uopholdeligt — eventuelt forst mundtligt eller telefonisk — tilstilles den myndighed 
(præst), der foreslår lysningens iværksættelse, samt den myndighed, af hvilken 
brudefolkene har bnskel al blive viet, for rå vidt del måtte være en anden myndig
hed end den, der har príivel bevislighederne. Ægteskabet må derefter ikke indgås, 
for den bev isprovende myndighed har truífeL afgorelse med hensyn til den fremkomne 
indsigelse.

26 Der er fastsat straf for den, som ubereltiget rober, hvad han ved udbvelsen af 
sit hverv som bevisprovende myndighed er kommet til kundskab om vedr5remlc pri- 
vale forhold.

Den bev isprovende myndighed er ikke berettiget til at give oplysning om indkomne 
begæringer om bevislighedernes priivelse,

II. Lysning.
27 Forinden ægleskab indgås, skal der foregå en offenllig lyaiíng.
Lysning bor ske snarest muligt, efter al altest otn. al bevislighederne er i orden, er 

udslcdt, og kan ikke finde sted på grundlag af en attest, der er mere end 8 u jc r  gam
mel.

28 Lysning kan undlades i fiilgende to tilfælde:
1) Når brudefolkene har opníiet kongelig bevilling lil vielse uden forudgående 

lysning, hvilken bevilling kun kan forventes meddelt, når særlige grunde laler 
derfor, Ansogning om sådan bevilling indgives lil rigsombudsmanden,

2) Når der på grund af en af brudefolkenenes iSygdom er alvorlig fare ved at op
sætte vielsen til lysningsfriíjlen er udlbbet, livilket såvidl muligt skal godtgores 
ved lægeattest, jfr. herved § '17, slk. 2.
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29 Lysning skat foretages på det sted, hvor bevislighederne proves, d. v, s. på det 
sted her i rige!, hvor bruden bor, eller såfremt bruden ikke har bopæl her i riget, 
pl. det led, hvor brudgommen bor, elter hvis heller ikke han bor her i rigel, på det 
sted, hvor en af parterne opholder sig.

30 Lysning kan efter brudeíolkenes frie valg ske enten ved kundgorelse fra prædike
stolen (ved messefaldstjenesSe frn koTdoren) eller ved linglæsning, uanset om brudefol
kene senere onsker kirkelig eller borgerlig vielse.

Såfremt ingen af brudefolkene horer tíl folkekirken eller til Finlands evungelisk- 
hitheríke kirke, den islandske folkekirke, den norske statskirke eller den svenske 
kirke, kan lysning alene ske ved tinglæsning.

31 Såfremt brudefolkene onsker kirkelig lysning, må de selv relle henvendebe her
om til den præst, der på Iysning?stedet forer kirkebogen. Præsten bor forlange dåbs
attest eller —  for de personers vedkommende, der ikke hiircr ti! folkekirken eder 
Finland* evaugelisk-lulherske kirke, den islandske folkekirke, den norske statskirke 
eller den svenske kirke —  fødselsattest og de ovrige for kirkebogers fórelse for
nodne oplysninger forelagt, jfr. herom nedenfor under V.

En præst har ret til at nægle at foretage lysning i de tilfælde, i hvilke han er be
rettiget ti) at nægte at forelage vielse, jfr. nedenfor § 43, slk. 3 og 4.

Kirkelig lysning foretages af præsten ved kundgorelse fra prædikestolen eller 
i tilfælde af messefaldsljenesle - af degnen på præstens vegne fra kordoren. Lys
ning sker ved den ordinære gudstjeneste om sondageti, ved de tre store hojtider dog 
ved gudstjeneste på anden helligdagen.

Lysningen skal indeholde oplysning om parternes fulde navn. stilling, bopæl og 
fcidested, Endvidere må del udtrykkelig nævnes, al indsigelser skal fremsættes for 
den myndighed, der har u n d e r s o g t .  om ægtekabsbetingelserne foreligger, og det må 
meddeles, hvem den pågældende myndighed er.

Præsten skal dernæst — af hensyn lil anmeldelse af eventuelle hindringer for ægte
skabets indgåelse —  umiddelbart efter lysningen tilstille den bevisprovende myndig
hed meddelelse om lysningen og tidspunktet for dens foretagelse, saml om for hvem 
ægteskabet onskes indgået, alt foríåvidt han ikke selv har foretaget provelse af bevis
lighederne.

Om lysningen sker der tilforsdl til kirkebogen på det sted, hvor den har fundet 
sled. Tilforsien foretages —  hvad enSen ægteskabet skul indgås i del sogn, hvor lys
ningen cr »kel, eller ikke —  efter de gældende regler for tilforsler til kirkebogerne om 
ægleviede, jfr, nærmere herom nedenfor under V, med iagttagelse af folgende:

1 anmærkningsruhrikken indfores, hvilken myndighed der har udstedt den i § 18 
ommeldte attest om, at bevislighederne er i orden, saml datoen for attestens ud'le- 
delse. Endvidere anfores i lysningsrubrikken, hvilken dato præsten har tilstillet den 
myndighed, der har provet bevislighederne, meddelelse om lysningens foretagelse m. 
v., - for sá vidt sådan meddelelse eíter del foran anforte skal gives samt dato for 
udfærdigelse af eventuel attest lil brudeíolkene om, at behorig lysning har fundel 
sted m. v. 1 anmærkningsruhrikken anfores dalo for evenluel kungorel'e i udlandet om 
ægteskabets indgåelse og den i kundgorel=en íastsatlc frist for anmeldelse af h in
dringer íor ægteskabets indgåelse, jfr. nedenfor under III.

Såfremt ægteskabet skal indgås i el andel sogn end det, hvori lysningen er fore
taget, sker tilforslen i lysningsstedets kirkebog uden nummer,

32 Såfremt brudefolkene onsker borgerlig lysning (linglæsning), fremsender den 
myndighed, der har undersogt, om bevislighederne foreligger, begæring herom lil 
sorenskriveren. Begæringen skal indeholde oplysning om brudfolkenes fulde navn, 
stilling, bopæl og fodested.

Tinglæsning til ægleskab finder sted på den ordinære retsdag.
33 L ysning foretages kun een gang, o g  vielsen må ikke foretages, forinden der 

er hengSel 14 dage fra lysningens foretagelse (ly sn in gsfr is len ).
34 Når lysningsfrislen er udjobel, hvilket ved borgerlig lysning (linglæsning) godt- 

gores ved attest fra sorenskriveren, uden al der har vist sig at foreligge nogen hindring
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for ægteskabels indgåelse, meddeles der på begæring purlerne ntlest om, at behorig 
lysning har fundet sled, og ol der iJcke foreligger nogen ægteskabshindring. En så
dan attest er nodvendig, såfremt vielsen skal forelages af en anden myndighed end 
den, der h ar provet bevislighederne. Attesten afgives i folgende form:

i .......................................... . kirke
»Det attesteres herved, at der den .................19.........

ved retten ío r: .................................
er foretaget behorig lysning med hensyn til det ægteskab, som ......................................
og ..............agter at indgá med hinanden, somt at der ikke hur visl sig ut
foreligge nogen hindring for deres ægteskab.

De fornodne bevisligheder er befundet i orden den ...........................................19 . . . . . .

35 Lysningen sker uden betaling, ligesom de i § 3-1 nævnte attester om, al behorig 
lysning har fundet sled m. v., udfærdiges uden betaling.

III.  Kundgorelse i udlandet.
3G Såfremt nogen of brudefolkene har bopæt í udlandet inden for Europa, skal der 

foruden lysning her i riget tillige ske kundgorelse om ægteskabets indgåelse på det sted 
(by, kreds) i udlandet, hvor vedkommende part har bopæl.

Sådan kundgorelse kræves dog ikke:

1) når lysning kan undlades, jfr. § 28,
2) når vedkommende part er udlænding, og der fra hans hjemlands myndigheder 

foreligger atlest om, al der efter hans hjemlands love intet er lil hinder for det på
tænkte ægteskab, og

3) nár fritagelse for kundgorelse i udlandet under særlige omstændigheder er med
delt af justitsministeriet,

Kundgorelsen bortfalder derhos indtil videre i tilfælde, hvor den skulle finde sled i 
Sovjelrusland.

37 Kundgorelsen udgår Í embeds medfor fra den myndighed, der foreslår lysnin
gens iværksættelse (ved borgerlig lysning: landfogeden, sognefogeden eller syssel
manden, ved kirkelig lysning: præsten h

Kundgorelsen indtrykkes een gang i det dertil mest egnede, som regel del mest ud
bredte blad på det sted i udlandel, hvor kundgorelse i henhold tíl § 36 skal ske. Ind- 
rykkelsen sker i det pá kundgorel=esstedet benyttede sprog, medmindre kundgorelse 
sker i Island, Norge eller Sverige,

38 Kundgorelsen affattes i overensstemmelse med folgende formular:

Kundgorelse om ægteskabs indgåelse i Danmark.
Det bliver hened  bragt til almindelig kundskab, at

1) {Brudgommens fulde navn, stilling og bopæl) .......... ............................... .................
der er fodt i ...........................................

og
2) (Brudens fulde navn, stilling og bopælj ............................

der er íbdi í

ogter at indgå a:gteskob med hinanden.
Eventuelle anmeldelser af hindringer for ægteskabets indgåebe fremsættes 

in d e n ..............................dage for nedennævnte myndighed:
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Sognepræsten i ...................... .........
Landfogeden på Færoerne.....................
Sysselmanden i .......................................
Sognefogeden i ......................................  den .....................  19

39 Sáfreml den stedlige myndighed ikke er i sland tii at skaffe sig kundskab om) 
hvilkel udenlandsk blad der egner sig til den heromhandlede kundgorelse, eller ikke 
er i stand til at tilvejebringe fornoden oversættelse af kundgørelsen til det pågældende 
fremmede sprog, fremsendes kundgorelsen gennem det danske generalkonsulal eller 
konsulat, i hvis distrikt kundgorelsen skal ske, evenlueU til gesandtskabet i vedkom
mende land, og så'fremt den stedlige tnyndighed ikke mener at 'have vished for, til 
hvilken myndighed kundgorelsen i fornævnte tilfælde bor fremsendes, sendes kund- 
górclsen til udenrigsministeriet.

40 Den i kundgorelen omhandlede frist for anmeldelse af hindringer for æglesJca- 
bets indgåelse fastsættes lil 14 dage, dog al den kan faslsæltes til 3 uger, når kund
gorelsen skat fremsendes gennem udenrígminisleriel eller en konsulalsmyndighed.

41 Udgifterne ved kundgorelse i udlandet afholdes af den part, af hensyn tíl hvilken 
kundgiirelse i udlandet skal ske.

IV  Vielsens forelagelse.
42 Æ gteskab stiftes enten ved kirkelig eller ved borgerlig vielse.
Kirkelig vielse kan finde sled, når en af brudefolkene horer tíl den danske folke* 

kirke, Finlands evangelisk-lutherske kirke, den islandske folkekirke, den norske ståls- 
kirke eller den svenske kirke.

Adgang til at blive borgerlig víel står åben for alle, uanset om betingelserne for 
kirkelig vielse er lil stede eller ikke, og de borgerlige myndigheder er pligtige at 
udfore vielse og dermed forbundne forretninger for dem, der onsker del, uden hensyn 
til, om nogen af brudefolkene er bosal inden for den pågældende myndigheds stedlige 
område eller ej.

43Kirkelig vielse inden for folkekirken kan på eget ansvar foretages af sognepræster, 
residerende kapellaner o g —  for så vidt betjeningen af et sogn eller et distrikt væsentlig 
er overdraget dem —  lillige af kaldskapelicner. Præster, der er konstituerede i en af 
de fornævnte stillinger på eget ansvar, h a r samme ret til at foretage kirkelige vielser 
som de fast ansatte præster. En midlertidig hjælpepræst er kun berettiget ti! at foretage 
vielse på den præsis ansvar, hos hvem han er ansat.

De i slk, 1 nævnte, tii at foretage vielse pá eget ansvar berettigede præsler kon 
■bemyndige en i den danske folkekirke præsteviet mand lil på deres ansvar al foretage 
en kirkelig vielse, selvom tlen •pågældende ikke beklæder en stilling, hvori han kan 
foretage vielse på eget ansvar. Såfremt den pågældende cr udlrádt af folkekirken eller 
har forbrudt sil embede i denne eller er afskedige! af grunde, der giir ham uværdig til 
al beklæde sådant embede, kan lian ikke foretage kirkelig vielse.

En præsi i folkekirken er kun pligtig at foretage en vielse, sáfreml brudefolkene 
horer til folkekirken eller til Finlands evangelisk-lutherske kirke, den islandske folke
kirke, den norske statskirke eller den svenske kirke og en af dem derhos er medlem at 
hans menighed.

I de tilfælde, hvor en præst ellers efler lovens regler ville være pligtig at foretage en 
vielse, kan han dog nægte al vie en fraskilt, hvorhos han, hvis han iovrigt af religiose 
grunde mener ikke al kunne eller burde foretage en vielse, skal forelægge sagen for 
biskoppen, der efler en undersiigelse af samtlige sagens omstændigheder afgiir, om 
den pågældende præst bor fritages for at foretage vielsen. En præsts nægtelse af at 
foretage vielse hindrer dog ikke brudeparret i at få vielsen foretaget af en anden præst 
i folkekirken, som jniålle vær villig hertil.

Kirkelig vielse foretages i kirken.
44 Borgerlig vielse foretages i Sydslriimo præstegæld af landfogeden, i Sudero
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sondre præstegæld af sognefogeden og iovrigt af sysselmanden eller den af rigsom
budsmanden efter forslanderskabets indsliliing valgle person.

Vielsen foretages på vedkommende myndigheds embedskonlor. Skal vielsen fore
lages af en af rigsombudsmanden valgt person, foretages vielsen på det sted, som 
rigsombudsmanden bestemmer.

45 Vielse andetsteds end pá de i §§ 43 og-14 nævnle steder kan ske i folgende til
fælde:

1) når brudefolkene har opnået kongelig bevilling til vielse i hjemmet, hvorved 
brudefolkene opnår ret til at ladervielsen foregå i brudens hjem eller el andet 
sled, hvorom der mellem brudefolkene og den myndighed, for hvem ægteskab 
skal indgås, træffes aftale; bevillingen udleveres af rigsombudsmanden.

2) når en af brudefolkene på grund af livsfarlig sygdom begærer at blive viet på 
sit sygeleje.

Hvis den person, der skal foretage vielsen í dc i slk. 1 nævnte tilfælde, må mode 
mere end 1 km fra sin bolig, skal parterne på passende måde befordre 'ham dertil.

Såfremt afvigelse Ira det almindelig fastsatte sted sker uf den i slk. 1 nr. 2) nævnte 
grund, skal den myndighed, der foretager vielsen, straks gennem landfogeden gore 
indberetning herom lil justitsministeriet. Er vielsen foretaget af cn præst, sker ind
beretningen dog gennem de kirkelige myndigheder.

4G Hvis ikke fritagelse for lysning “ærlig er hjcmlet, jfr. herom § 28, må vielse 
ikke foretages, forend lovlig lysníng har fundet sted, og lysningsfristen er udlobet 
Herom må den i § 31 nævnle attest fra sorenskriveren eller vedkommende præst 
forelægges, medmindre den myndighed, for hvem ægteskabet indgås, selv har foreslået 
lysningens iværksættelse. Såfremt kundgorelse i udlandet har fundet sted, må vielsen 
ikke foretages forinden udlobet af den i kundgorelsen fastsatte frist.

Vielsen kan foretages på selve 14de dagen, efter at lysning har fundet sled.
Til trods for stedfunden lysning må vielse ikke forelages, såfremt del er den ægte- 

skabsstiflende myndighed bekendt, at æglekabsbetingelserne ikke er til stede.
Er der hengået mere end 3 måneder efler lysningsfristens udlob, kan vielse ikke 

mere foretages pá grundlag af den stedfundne lysning.
47 Indgås ægleskab uden forudgående lysning, jfr. § 28, skal den foreskrevne 

altest om bevislighedernes provelse, jfr. § 18, forelægges den myndighed, for hvem 
ægteskabet indgås.

Foretages vielsen uden lysning, fordi der på grund af en af brudefolkenes sygdom 
er alvorlig fare ved at opsætte vielsen, skal den myndighed, der foretaper vielsen, 
straks gore indberetning derom lil justitsministeriet gennem landfogeden. Er vielsen 
foretaget af en præst, sker indberetningen dog gennem de kirkelige myndigheder.

48 Dag og tid for vielsen skul såvidt muligt vælges efter brudefolkenes onske.
49 Vielsen foregår offentligt, hvorved forslås, at der skal være adgang også for 

andre end brudefolkenes pårorende til at overvære handlingen. Vielsen skal íaregå i 
mindsl to vidners overværelse; der er inlel lil hinders for, al brudefolkenes slægtninge 
fungerer som vidner.

50 Handlingen foregår på dan*k eller færosk; skulle parterne ikke være det danske 
eller del færoske sprop; mæglige, er præslen eller ovri^hedspersonen dog ikke pligtig 
at foretage handlingen med benyttelse af et fremmed sprog, men det slår ham frit 
for, hvis han dertil er villig, at oversæltc sine henvendelser lil de pågældende i det 
fremmede sprog.

51 Kirkelig vielse foretages i overenstemmelse med et af de lil enhver lid gældende 
autoriserede ritualer for brudevielse i folkekirken, Når fraskilte ægtefæller, der ikke 
siden skilsmissen har været i andet ægleskab. vil forny dcre.s ægleskab, bliver viel
sen - indlil et særligt ritual heríor måtte blive fastsat dog at foretages således, at 
præslen holder en formaning lale til parterne og derpå, efter at have forelagt dem de 
ritualmæssige spørgsmål, under håndspålæggelse forkynder dem som ægtefolk.
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På derom a í vedkommende præ~t indgivel andragende kun kirkeministeriet og 
biskop|>en i samme omfang som hidtij bevilge afvigelse fra de autoriserede ritualer.

Borgerlig vielse forelages således:
1. Såfremt handlingen foregår pa dansk:
Øvrighedspersonen, som ska! foretage vielsen, Jader brudefolkene træde frem og 

udtaler sig derefter, selv slående, på folgende måde:

»Da N. IS', a l N. N. (brudgommens fulde navn, stilling og opholdssted) og N. N. 
af N. N. (brudens fulde navn, stilling og opholdssted) har henvendt sig til ovrig- 
heden for at få del ægleskab, de agter al indgå med hinanden, fuldbyrdet på den i 
luven foreskrevne múde, og da alt, hvad der ifoige loven skal på=es, forinden en 
vielse må foretages, e r blevet iagttaget, vil dette ægteskab nu være at fuldbyrde. 
Forinden der imidlertid skrides hertil, påhviler del mig, som delte steds ovrighed, 
at minde Dem (her nævnes brudgommen i og Dem (her nævnes bruden) om betyd
ningen og vigtigheden af den forbindelse, som de står i begreb med al indgå.

Det lofte, De her skal give hinanden, indeholder et hojtídeligt lilsagn om kærlig
hed, troskab, gensidig hjælp og bistand igennem hele livet, i alle dets forhold, under 
alle omskiftelser; dertil forpligter De Dem i denne stund og kalder civrigheden til 
vidne derpå. Agtelse for delte loftes hellighed er betingelsen for familiernes lykke 
og tilfredshed og grundvolden for den sædelige orden; overtrædelse deraf vi) under 
grave Deres livs fred og Deres samvittigheds ro, om den end ikke altid medfórer an
svar efler den borgerlige lov.

I det håb og den forudsætning, al De begge vet har overvejet delle og ihar det 
faste forsæl at holde det lofte, De aflægger, og at leve med hinanden, som del som
mer sig rette ægtefolk, i kærlighed, endrægtighed og ærbarhed, tilsiger ovrigheden 
Dem i statens navn alle de rettigheder, der folger med et lovligt ægteskab, men på
lægger Dem tillige alle de forpligtelser, som ægtefolk har imod hinanden indbyrdes 
og imod andre, og indskærper Dem alvorligt opfyldelsen af disse forpligtelser.«

Øvrighedspersonen vender sig derpå til brudgommen og udtaler: »Jeg porger nu 
Dem N. N, (brudgommens ‘fulde navn), om De vil have N. N. (brudens fuide navn) 
til hustru?«. N år mandon hertil har svaret Ja, vender ovrighedspersonen sig til 
bruden og udtaler: »Ligeledes sporger jeg Dem N. IS', (brudens fulde navn), om 
De vil have N. N. (brudgommens fulde na \n ) lil mand?«

N år bruden har besvaret dette sptirgsmål med Ja, erklærer ovrighedspersonent

»Thi forkynder jeg herved som delle steds åvighed i kraft af loven ægteskabet imel
lem N. W. af N. N. og N. N. af N. N. (her gentages begge personers fulde navne, 
stilling og opholdssted) at være lovligt og med fuld borgerlig gyldighed indgået.«

2. Såfremt handlingen foregår pá færosk:
Øvrighedspersonen, som skal foretage vieUcn, lader brudefolkene træde frem 

og udtaler sig derefter, selv slående, på folgende måde:

Tá ið IS. N. úr (av) N. N. (brudgommens fulde navn, stilling og opholdssted) 
og N. N. úr (av) N. N. (brudens fulde navn, stilling og opholdssted) hava vent sær 
lil yvirvoldina um al fúa lað hjúnalagið, sum ley ælla at koma í saman, fullkomnað 
ú tann hátt, ið er fyriskipaður í iógini, og lá ið lað er giviS gætur eftir ollum ti, ið 
eigur al verða ansað eftir, áðrenn ein vigsla kann verða hildin, kann hetta hjúnalag
ið nú verða fullkomnað.

Áðrenn furið verður undir hetta, eigi eg, sum yvirvold á besum staði, aí minna 
lygum (her nævnes brudgommen) og tygum (her nævnes .bruden) um tydningin 
og álvarsemið av tí hjúnubandi, sum tit eru við at binda.

Tað lyflið, sum tit her skulu geva hvort oðrum, ber í sær eitt hátíðarligl lovorð 
um kærleika, trúskap, hjálp og sluðul tykkara millum alt lívið ígjíignum, í ollum

997



1951 20. aug.

fiirum, undir ollum viðurskiftum; til less lilskylda til tykkum í hesi stund og kolla 
yvirvoldina ti) vilnis um tað. Virðing íyri heiligleikamun í hesum lyf tí er treytin 
fyri eydnu og vrelferS hjá húsfólkunum og grundvollurin undir siðgóðari skipan. 
Vanvirðing fyri tí -vil laka grundina burtur undan friðinum í lívi tykkara og róini í 
samvitsku tykkara, um *o er, ut tað ikki altíð íorir við sær andsvar eftir borgarlig- 
ari lóg. I  teirri von og við teirri treyt, a t litfaæði hava hugsað væl um hetta og reíðiliga 
hava sett tykkum fyri al haldu tað lyftið, sum Lit lova, og at In a  hvórt við óðrum, sum 
tað siimir ræltum hjunum, í kærleika, semju og sóma, byður yvirvoldin tykkum í 
stalsins navní 611 tey ræltindi, ið fylgja við einum lóglígum hjnnalagi; men leggur 
eisini á  tykkum allar teir skylduleikar, sum hjún hava hviirt móti oðrum sin ámillum 
og inóti oðrum og leggur tykkum dyrt við at gera eftir hesum skyldugleikum.«

Øvrighedspersonen henvender sig derpå til brudgommen og udtaler:

»Nú spyrji eg tygum N. N. (brudgommens fulde navn), um tyguiri vil ja hava 
N. N. (brudene fulde navn) til konu?#

N år manden hertil har svaret ja, vender ovrighedspersonen sig til bruden og ud
taler:

»Somuleiðis spyrji eg tyfíum N. N. (brudens fulde navn), um tygum vilja hava 
N. N. (brudgommens fulde navn) til inann?«

N ir bruden har besvaret delte sporgsmål med ja , erklærer øvrighedspersonen:

»Ti lysi eg hervið, sum yvirvbld á hesum staði, samsvarandi lógíni, hjúnabandið mill- 
um N. N. úr (av) N. N, og N. N. ur (av) N. N. (her gentages begge personers 
fulde navn, stilling og opholdssted) at vera lógligl og btmdið við fullum borgarligum 
gildi.«

52 Foretagelsen af kirkelig vielse sker uden belaling, for så vidt vielsen sker i del 
pastorat, ihvori brudefolkene eller en af disse har bopæl, og foretages af en i pasto
ratet ansat præst.

Foretagelsen af borgelig vielse sker uden belaling. Delle gælder også, når vielsen 
foretages på son- og helligdage eller på hverdage uden for vedkommende borgerlige 
myndigheds almindelige kontortid.

Der kan ikke afkræves brudefolkene vidnegodtgorelse til personer, der ved den 
borgerlige myndigheds foranstaltning målte have medvirket som vidner ved vielsens 
foretagelse.

De i stk, 2- 3 nævnte regler gælder ogsu, når brudefolkene har bopæl andetsteds 
end i det distrikt, hvor vielsen foretages,

V. T ilfórsd  til kirkebogerne om kirhelig vielse.
53 Umiddelbart efler en kirkelig vielse indfores denne med nummer i kirkebogen 

for det sogn, hvori vielsen er forelaget, efter de hidtil gældende regler for litforsler 
om ægtevi ede.

54 Såfremt lysningen har fundet sted i et andel sogn end det, hvori vielsen er fore
laget, aitfores i iysningsrubrikken sted og tid for lysningen, og der gives meddelelse om 
vielsen til sognepræsien på lysningssledet, i hvis kirkebog vielsen indfores uden num
mer.

Hvis lysningen har fundet sted ved tinglæsning, angives i Iysningsrubrikken, hvilken 
myndighed der har forelaget den, og datoen for tinglæsningen.

Er vielse foregået uden lysning, jfr. ovenfor § 28, skal der, såfremt vielsen har 
fundet sted i el andel sogn end det, hvor lysningen efler de almindelige regler skulle 
have værel begæret, gives meddelelse om vielsen til sidstnævnte sogns kirkebog, hvor 
vielsen indfores uden nummer.
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55 Såfremt vielsen er udfort nf en ikke ved kirken ansat præsi, påhviler det denne 
snarest muligt og senest 8 dage efler vielsens foretagelse al tilmelde de fornodne oplys
ninger tit kirkebogen.

56 1 dc tilfælde, hvor brudefolkene har afgivet den i § 13 omhandlede erklæring 
om, i hvilken tro hornene af ægteskabel skai opdrages, ska! erklæringen indfores i 
anmærkningsrubrikken i kirkebogen sam tidig med lilforslen om vielsen.

Hvor præsien ikke selv har foretaget undersogelsen af, om ægteskabsbetingelserne 
foreligger, skal der forelægges ham en af vedkommende myndighed bekræftet genpart 
af erklæringen til brug ved indfiirelsen i kirkebogen.

57 For hver forelagen kirkelig vielse, der er indforl med nummer i kirkebogen, 
udherdigor sognepræsten cn udskrift på el derlil af Det stalifiti&ke Departement 
fastsat skema. Skemaerne indsendes kvarlalsvis inden den 15. i januar, april, juli 
og oktober måned til provsten og videresendes derfra inden den pågældende måneds 
udgang til Det statistiske Departem ent

58 Den forste udskrift af kirkebogen om foretagen vielse udstedes uden beialing 
For senere udskrifter af kirkebogen erlægges et gebyr af 1 kr., der lilfalder vedkom
mende præsi.

Udskrifter -af kirkebogen, der begæres uf offentlige myndigheder eller udstedes 
lil offenllig brug, udfærdige« dog altid uden betaling.

59 Såfremt en af ægtefællerne senere opnår navneforandring ved kongelig bevilling 
eller ved óvrighedsbevis, skal der efler begatring af den pågældende i kirkebogerne 
ske notering af det nye navn.

Forinden notering kan ske, må bevillingen eller ovrighedsbeviset forevises for 
kirkebogsforeren, der derefter noterer det nye navn og bevillingens eller ovrigheds- 
bevisets dalo saml, 'hvilken myndighed der har udfærdiget bevillingen eller ovrig
hedsbeviset.

Såfremt kontraminislerialbogen er afleveret til Færoernes arkiv, sendes bevillingen 
eller iivrighedsbeviset til arkivet med oplysning om den skete notering i hoved
ministerialbogen og med anmodning om lilsvarende notering i kontraministerialbogen.

Ved senere udstedelse af vielsesattester anfóres kun det nye navn,

VI Æ gleskabsbogcns jorclsc.
60 Der fores en ægleskabsbog og el duplikal af denne for Sydslromo præstegæld, 

for Sudero sondre præstegæld og iovrigl for hverl syssel. Såfremt rigsombudsmanden 
i henhold til lovens § 20 vælger en person lil at iværksætte lysning for en del af el 
af de nævnte områder, skal der fiires en ægleskabsbog og el duplikat af denne særlig 
for delle område, Bogerne fores af den ægleíkabs&liftende myndighed. Udgifterne 
til disse boger samt lil deres forelse afholdes af slalekassen,

61 Ægleskabsbogen og dens duplikat skal autoriseres af rigsombudsmanden. 
Bogerne skal være forsynet med -sidetal og gennemdragne; bogerne bor opbevares 
pð el sikkert sted, og ægleskabsbogen og dens duplikat bor ikke opbevares i eamme 
bygning, medmindre rigsombudsmandens tilladelse derlil foreligger; denne tilladelse 
kun kun forvenles meddelt, såfreml bogerne kan opbevares i den pågældende bygning 
på en måde, der fuldl ud opfylder de krav, der må slilles lil et sikkerl opbevaringssted, 
særlig i henseende til brandfare.

G2 Borgerlig vielse indfores straks efter foretagelsen i ægleskabsbogen,
63 Pá hver side i ægleskabsbogen må kun indfores een vielse. Tilforslen skal 

indeholde oplysning om:

1) Dagen íor vielsen,
2) Brudgommens og brudens fuide navn, fódselsduto og fódested (fodesognel, eller 

hvis den pågældende er fodt i udlandel, anden nærmere angivelse af fódestedel), 
livsstilling samt opholdssted,

3) Brudefolkenes lidligere stilling soin ugifte, enkemænd (enker) eller fraskilte og 
i de to sidstnævnte tilfælde tillige oplysning om, hvor ofte de har værel gift,
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4) Brudefolkenes nationalitet, for =å vidt tle ikke måtte være danske statsborgere,
5) Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner og
6) Hvilken myndighed der har udstedt attest om, ot de lil indgåelse nf ægteskabet 

fornodne bevisligheder er t orden, saml attestens udstedelsesdato,

64 I de tilfælde, hvor brudefolkene har afgivel den i § 13 omliandlede erklæring 
om, i hvilken tro bornene af ægteskabet skal opdrages, skal erklæringens indhold 
lillige indfiires i ægteskabsbogen.

65 Tilforsien underskrives af den iivrighedsperson, der har foretaget vielsen, samt 
af brudefolkene og de ved vielsen fungerende vidner.

En ligelydende tilforsel indforer i ægleskabsbogens duplikat under samme sidetal, 
men underskrives kun af øvrighedspersonen.

66 Alle tilfcirsler til ægteskabsbogen og dens duplikat om foretagen vtelse sker i 
overensstemmelse med den i justitsministeriets bekendtgorelse n r .‘185 af 20.. november 
1922 § 1 forekrevne form, jfr. den bekendtgorelsen vedfojede formular A. Ægleskabs- 
bogens blade bor derfor trykkes i overensstemmelse med denne formular,

67 Straks efler vielsen udleveres der brudefolkene en vielsesattest, udfærdiget i 
overenstemmelse med den ovennævnte bekendtgorelse vedfojede formular C.

Når der senere begæres udfærdiget bevis for en foretagen vielse, imodekommes 
sådan begæring også ved en udfærdigelse i overensstemmelse med formular C.

Begærer ægtefællerne eller en offenllig myndighed en fuldstændig udskrift af ægte- 
skabsbogen, udíærdiges denne i overensstemmelse med den samme bekendtgorelse 
vedfojede formular B.

68 Den forste vielsesattest udstedes uden betaling. For senere vielsesattester og 
fuldstændige udskrifter af ægteskabsbogen erlægges et gebyr af 1 kr. Disse gebyrer 
tilíalder sLatíkassen.

Udskrifter af ægteskabshogen, der begæres af offentlige myndigheder eller udstedes 
lil offenlligl brug, udíærdiges dog allid uden betaling.

6 9  Såfremt en af ægtefællerne senere opnår n a v n e f o r a n d r i n g  ved kongelig bevilling 
eller ved íivrighedsbevis, skal der efter begæring af den pågældende i ægle^kabsbogen 
og i dennes duplikal ske notering af del nye navn.

Forinden noteringen kan ske, må bevillingen eller ovrighedsbevisel forevises for 
foreren af ægteskabsbogen, der derefter noterer det nye navn og bevillingens eller 
ovrighedsbevisets dato samt, hvilken myndighed der har udfærdiget bevillingen eller 
ovrighedsbevisel, Fiires der register lil ægteskabsbogen, bor del nye navn også noteres 
i registret.

Såfremt ægteskabsbogens duplikal ikke er afleverel lil Færdernes arkiv, forelages 
tilsvarende jrotering i duplikatet. E r duplikatet afleveret, sendes bevillingen eller 
ovrighedsbevisel lil arkivel med oplysning om den skele notering i ægleskabsbogen 
og med anmodning om tilsvarende notering i duplikatet.

Ved senere udstedelse af vielsesatte-ler aiifores kun det nye navn.
70 Såfrcml vielfen foretages af en anden myndighed end den, i hvis sledlige område 

bruden har bopæl, skal en udskrift af det til ægleskab&bogen tilforle i overensstem
melse med formular II inden 8 dage lilstilles den ægteskabsstiftende borgerlige myndig
hed på del sted,hvor bruden har bopæl, eller, hvis hun ikke har bopæl her i riget, på 
det sled, hvor brudgommen har bopæl.

Den myndighed, der således får tilstillet meddelelse om en pá et andet sted fore
tagen vielsen, indforer slraks udskriften i ægteskabsbogen og dens duplikut med ud
trykkelig angivelse af, hvor vielsen har fundel sted.

71 For hver foretagen borgerlig vielse udíærdíger sysselmanden (sognefogeden, 
landfogeden) en ud.-krift af ægteskabsbogen på el dertil af Det slatisliske Departe
ment fastsat skema. Skemaerne indsendes inden midlen af hver januar måned for del 
sidst forfobne år lil rigsombudsmanden og videresendes derfra inden månedens udgang 
til Del statistiske Departement,
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72 Duplikaterne aí ægteskabsbogernc afleveres, når de er udskrevne, ti! Fær
oernes arkiv.

V il K irkelig velsignelse af el borgerlig stifte t ægteskab.
73 Kirkelig velsignelse af et borgerlig stiflei ægteskab forelages i kirken i overens

stemmelse med det ved kongelig resolution af 9. november 1938 autoriserede ritual.
Forinden den kirkelige velsignelse meddeles, skal den af den borgerlige myndighed 

udstedte attest om ægteskabets indgåelse forelægges Í o t  præsten.
Angående den kirkelige velsignelse sker tilfor-el til kirkebagerne,
74 Dette cirkulære træder i stedet for justitsministeriets cirkulærer nr, 10S af

17. maj 1923, nr. 272 af 17. december 1923, nr. 2 af 6. januar 1925, nr, 107 af 6. 
august 1927, nr. 203 af 30. december 1931, nr. 20 I af 30. december 1931, nr. 36 af
24, februar 1932, nr. 60 af 21. april 1935, n r.119 af 19. september 1936, nr, 119 af
11. august 1937, nr. 176 af 12. oktober 1937, nr, 131 af 25. juni 1938, kirkeministeriets 
bestemmelser af 9. juni 1923 og kirkeministeriets cirkulærer af 8. januar 1925, nr. 
133 af 27. september 1927, nr. 53 af 19. marts 1932, nr. 123 af 6. oktober 1936, nr 
190 af 9. november 1937 og nr. 157 a í 15. juli 1938 samt amtmanden over Færii amts 
cirkulære af í-, november 1941.

Tillæg indeholdende regler om bevislighedernes jyrovelse, når begge parter eller en 
af dem er finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborger.

I.
Når en Finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborger, der i de sidsle to år har 

været og fremdeles er bosal her i riget, vil indgå ægteskab her, skal hans ret til at 
indgå ægtskabet bedommes efter dan«k rets regler, og alle de i foranstående cirkulaire 
afsnit I nævule bevisligheder vil derfor være al tilvejebringe.

Beviset for, at den pågældende har halt bopæl her i riget i to år, fores ved udskrifl 
af folkeregistret eller på anden tilfredsstillende måde, f. eks, ved erkla;rin« fra to 
personer, hvis troværdighed attesters af poliliet. .

II.
Vil en fin^k, islandsk, norsk eller svens k statsborger, der ikke har været bosat Iwr 

i riget i de sidste to ár, indgå ægteskab her i rigel, skal hans ret til at indgå det på
gældende ægteskab bedómme* efter loven i den slat, i hvilken han har statsborgerret. 
1 de her nævnte tilfælde skal den bevispróvende myndighed altid  forelægge bevis
lighederne for landfogeden, forinden attest om bevi-lighedemes provelse udstedes.

Ved bedommelse af bevislighederne, for så vidl angår de nævnte fremmede stats
borgere, vi! de nedenfor under A,— D. anforte regler være at iagttage. Er en af 
parterne ikke finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborger, eller er han sådan statsbor
ger og har været bosat lier i riget i de sidsle to år, jTr. ovenfor under I., vil for hans ved
kommende bevislighederne være at prove på sædvanlig máde efter reglerne i foran
stående cirkulære.

Parterne er allid berettigede 'til at lade bevislighederne prove af deres hjemlands 
myndigheder1), og en a'f disse ud.-tedl attest om, at bevislighederne er i orden, og at de

*) A ttesten ska! være »dstedt of nedennævnte m yndigheder:
For Finlands vedkommende af en kirkelig m yndighed, en borgerlig lysningsmyndighed eller 

en diplomatisk eller konsulter tjenestemand.
For Islands vedkommende af lovmanden i Reykjavik, en sysselmand eller en byfoged eller 

af Islands gesandt i Kultenhavn.
For Norges vedkommrnde uf justisdcpartcm entet eller en nursk legation.
For Sveriges vedkommende af en præst, en svensk gesandt eller konsul eller chefen lor 

udenrigsdepnrtemenlt-ls rctsafdcling.
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kan indgå del pågældende ægleskab, overfliidiggor priivelseri her i riget. Attesten 
misler sin gyldighed, når der er Forlobet to måneder efter dens udstedelse, medmindre 
altesten selv indeholder anden bestemmelse i så henseende. Attesten skal af
leveres lil den myndighed, som prover bevislighederne, og opbevares i dennes arkiv. 
Når sådan attest foreligger, bortfalder kundgorelse om ægteskabs indgåelse på parten- 
hjemsted i udiandel.

For så vidt parlerne eller den ene af dem ikke har fremskaffet og íkke onsker at 
fremskaffe den ovennævnte attest, vil folgende regler være at iagllage ved bevislig
hedernes provelse.

A.
Begge parter olier en af dem er finsk stalsborgcr.

1. Brudefolkene skal forevise íðdselsaltesl (dåbsattest) eller, hvis sådan ikke kan 
skaffes, godtgore deres alder og navn på anden måde, hvilket navnlig kan ske 
ved forevisning af offentlige dokumenter, hvoraf fulde navn og alder fremgår.

2. Finsk mand under 18 år og finsk kvinde under 17 år må ikke indga ægteskab, 
medmindre der fremlægges tilladelse hertil fra den finske republiks præsident.

Tilstedeværelsen af denne betingelse godlgores ved fremlæggelse af den under 
nr. 1 nævnte fodselsattest (dåbsattest) eller efler omstændighederne ved den i 
så henseende meddelte tilladelse fra den finske præsident.

3. Den, der er under 21 år og ikke tidligere har været gift, må ikke indgå ægteskab 
uden forældrenes samtykke. Er den ene af forældrene uden del i forældremyndig
heden, eller var han det ved forældremyndighedens ophíir, f. eks. fordi forældre
myndigheden ved bevilling eller dom til separtion eller skilsmisse eller ved over- 
ovrighedens resolution er tiilagt den anden ægtefælle, er den anden ægtefælles 
samtykke tilstrækkeligt.

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, eller hvis huns erklæring 
ikke vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed eller forhaling, f. eks. Fordi han 
opholder sig i udlandel under sådanne íorhold, al forbindelse med ham kun 
vanskeligt kan opnås.

Gælder det anforle begge forældrene, eller er de begge uden del i forældre
myndigheden, eller vnr de det ved forældremyndighedens ophíir, kræves samtykke 
fra værge.

Samtykke lil æglefkab for biirn uden for ægteskab meddeles af moderen 
eller af en særlig værge og for adoptiv bíirns vedkommende af adopliv forældrene.

Den, der er umyndiggjorl, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.
Såfremt den eller de personer, der efter ovenstående skal give samtykke til 

ægteskabet, nægler sådanl samlykke, kan samlykke til ægleskabet meddeles af 
finsk domstol.

Såfremt nogen af brudefolkene erilen ikke er fyldt 21 år og ikke tidligere 
har været gifl eller er umyndiggjorl, må vedkommende således godtgore, al sam
lykke er givel, eller at finsk doimlol har meddelt tilladelse lil ægleskabet.

1. Den, der er lidende af sindssygdom eller ándsvafrhed, må ikke indgå ægleskab.
Hvis der derfor er grund til al anta<?c, ut nogen af brudefalkene lider af 

sindssygdom eller af ;\ndssva"hed, eller har han lidligere utvivlsomt lidt a í sinds
sygdom, skal der fremlægges aítest om, at sind-sygdom eller åndssvaghed af 
nogen art ikke kan pivise; hos vedkommende. Altesten skal være udstedt enten 
af en af de i foraiulaende cirkulære § ð, stk, 3, nævnle læsfer etler af en overlæge 

ved et finsk sindssygehospilal eller lignende anslall eller af en af den finske medici- 
nalslyreUe =ærlig auloriseret læge, som er ansat i den finske stats eller i kommunal 
tjeneste. Ln finsk attesl må være legaliseret af en dansk diplomalisk eller konsulær 
myndighed i Finland eller af en lilsvarende finsk myndighed her i riget, hvorhos 
den, for sá vidt den er affatlel på finsk, skal vøire ledsaget af oversættelse til 
dansk, norsk eller svensk; oversættelsen skal være bekræftet af en finsk diplo-
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malisk eller konsulær myndighed eller af en edsvoren eller officielt ansat trans- 
lator i Danmark eller Finland.

5. Den, som lider af epilepsi, som ikke beror overvejende på ydre grunde, eller af 
kiinssygdom i smitteíorligl stadium, må ikke indgå ægteskab, medmindre der frem
lægges tilladelse hertil fra den finske republiks præsident.

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er finsk statsborger, skal afgive 
skriftlig forsikring om, al han ikke lider af de hernævnte sygdomme, jfr. nedenfor. 
Såfremt han lider af epilepsi, som beror overvejende på ydre grunde, m å der 
fremlægges erklæring herom fra en læge.

Díivstum må ikke uden tilladelse fra den finske republiks præsindent indgå 
ægteskab med anden dovstum, bortset fra del tilfælde, at dovstumheden for en 
aí parlernes vedkommende ikke er urvelig; herom må erklæring fra en læge 
fremlægges.

De under nr. 5 ommeldle lægeerklæringer skal være udsledl cnJcn af en dansk 
embedslæge eller af en af den finske medicinalstyrelse særlig autoriserel læge, 
som er ansal i den finske stats eller i kommunal tjeneste. Med hensyn tii legali
sation og oversættelse gælder de ovenfor under nr. 4 foreskrevne regler.

6. Æ gleskab må ikke indgås mellem

a) Slægtninge i reL op- og nedstigende linie, mellem soskende eller mellem 
personer, af hvilke deri ene er afkom af den andens broder eller soster.

b) Personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i rel 
op- eller nedsligende linie, dog al undlagelse herfra kan giires uf den fmske 
republiks præsident under ganske særlige omstændigheder, når den lidiigcrc 
ægtefælle er afgået ved doden, og der ikke findes born af det tidligere ægleskab 
i live.

c) Adoplojit og adoptivbarn.

H \er af brudefolkene eller den af dem, der er finsk slalsborger, skal afgi\e 
skriftlig forsikring om, at han ikke er beslægtet med den anden i de hernævnle 

forhold, samt pá samme måde erklære, al der ikke beslår det under h nævnle 
svogerskab mellem dem, elier, hvis dette er tilfældel, forevise den i så henseende 
fornodne tilladelse fra præsidenten.

7. Ingen må indgå nyl ægteskab, sålænge del tidligere ægteskab består.
Den, hvis tidligere ægleskab er oplosl ved dom, må ikke indgå nyl ægteskab, 

forinden dommen er blevet retskraflig. Udskrift af dommen tilligemed allest fra 
vedkommende myndighed for, al dommen er relckraftig, må forevises.

Har nogen af brudefolkene tidligere indgået ægleskab, skal der fremlægges 
bevis for, at den tidligere ægtefælle er diid, eller at ægteskabel er oplosl ved skils- 
misrc eller omslodl.

Bevis for den tidligere ægtefælles diid fores som regel ved fremlæggelse af 
dodsatte-t eller dodserklæringsdom.

Bevis for, al el lidligere ægleskab her i riget er ble\et oplosl ved skilsmisse 
eller omslodt, fiires ved forevisning af bevillingen eller af en udskrift af dom
men; denne sidste skul være ledsaget af en atlesl fra vedkommende overordnede 
rets konlor om, at nnkeslævning ikke er udtaget inden ankefristens udlob, jfr. 
foranstående cirkulære § 9, slk, 2, eller af bevis for, at bade modparten og påtale
myndigheden har givet afkald på anke.

Er del pågældende lidligere ægteskab oplosl eiler omstodt ved en udenlandsk 
dom eller bevilling, må sporgsmclel om, hvorvidt denne afgiver tilstrækkeligt 
bevis for del tidligere ægteskabs ophor med ret til indgåelse aí nyl ægleskab, 
forelægges justil.-ministeriel lil afgorelse, medmindre det tidligere ægteskab er 
oplost ved en finsk eller svensk dom eller en islandsk eller norsk dom eller bevilling.
1 sá fald afgiver dommen eller bevillingen tilstrækkeligt bevis for del lidligere
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ægles&abs ophor, íor sð vidl de i foronslående cirkulære § 9, slk. 9 10 nævnte 
íorskrifler er opfyldte.

Hver af brudefalkene eller den af dem, der er finsk statsborger skal afgive 
skriftlig forsikring om, hvorvidt han tidligere har indgået ægteskab, jfr. nedenfor.

De forsikringer, som brudefolkene eller den af dem, der er finsk statsborger, skal 
afgive i henhold ti! nr, 5, 6 og 7, afgives i folgende form:

Forsikring.
Hermed forsikrer jeg: 

al jeg ikke er beslægtet i ret op- eller nedstigende linie med min forlovede, og at
ví ikke er sosken de; 

al liverken jeg eller min forlovede er afkom af den andens broder eller soster; 
at hverken jeg eller min forlovede har været gift med den andens slægtning i ret 

op- eller nedstigende linie1) ; 
aí jeg ikke lider af epilepsi eller af kornsygdom i smittefarligt stadium -), saml 
at jeg ikke tidligere har indgået ægteskab (andet ægteskab end med ......... . . . . . :í).

(Dato og underskrift).
Den egenhændige underskrift bevidnes:

(to vitteríighedsvidneH).

8. Finsk mand, som har været gift, mS ikke uden tilladelse fra den finske repu
bliks præsident indgå nyt ægteskab, forinden der er forlobet 6 måneder íra  
det tidligere ægteskabs oplosning. Samme regel gælder med hensyn til finsk kvinde, 
såfreml hun ved ægteskabets oplosning ikke var frugtsommelig, eller hun efter 
delíe tidspunkt har fodt barn. I modsat fald må finílc kvinde, om har været gift, 
ikke indgå nyt ægle~kab, medmindre der er forlobel 10 måneder efter det tid 
ligere ægteskabs oplosning,

Såfreml en af brudefolkene tidligere har været gift, má han derfor ved frem
læggelse af dodsaltest for sin tidligere æ^lefælle eller ved en ud=krifl af dom
men eller forevisning af bevillingen godtgóre, at der er forlobel 6 måneder for 
brudgommens vedkommende og 10 måneder for brudens vedkommende siden 
det tidligere ægteskabs ophor. Såfremt finsk kv inde, som tidligere har været gift, 
onsker at indgå ægteskab efler forlobet af 6 måneder, men inden forlobet af 10 
måneder fra det tidligere ægteskabs ophor, má hun fremlægge attest fra en læge 
eller en jordemoder om, at hun ved ægteskabets oplosning ikke var frugtsomme
lig, eller at hun efter delte tidspunkt har fbdt barn.

De i foranstående cirkulære §§ 12 11- foreskrevne regler vil derimod ikke 
være at iagttage, for sá vidt angår finske stabborgere, som ikke har været bosat 
her i riget de sidste to år.

Forloverattesl skai ikke kræver for den part, som er finsk statsborger og ik
ke har været bosat her i rigel i de sidste lo år.

B. Begge parter eller en af dem er islandsk statsborger.
1, Med hensyn til fremlæggelse af fodseUattest (dåbsattest) til godlgorelse af alder 

og navn gælder den ovenfor under A. nr. 1 forekrevne regel.
2. Islandsk mand under 21 år og islandsk kvinde under 18 ár ma ikke indgå 

ægteskab uden tilladelse fra det islandske ju=tilsminí terium.
Tilstedeværelsen af denne betingelse godlgores ved fremlæggelse af den under

1) Dette punkt udgíir, såfremt pra.sid' i.-nten har meddelt tilladelse lil, at íuytcskalíet indgåsjfr. 
ovenfor under nr, 6, Li
Såfrem t parten lider a í en af de nævn!« sygdomme, m tn  do;; p& grund af særlig tilladelse 
eller lægeerklicnnn má indgå æ gtrsknb, overstreges det, som nngar den pagæld-ndc sygdom.

®) Fulde navn og tilling ma anfoiea.
*) Fulde navn, stilling og !;o|hijI má aníores.
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1. nævnte fodselsattest (dåbsattest) eller efter omstændighederne ved den i så 
henseende meddelte tilladelse fra del islandske justitsministerium.

3. Den, der er under 21 år og ikke tidligere har været gift, må ikke indgå ægte
skab uden forældrenes samtykke. Er den ene af forældrene uden del i forældre
myndigheden, eller var han det ved forældremyndighedens ophor, f. eks, íordi 
forældremyndigheden ved bevilling eller dom til separation eller skilsmisse eller 
ved overiivrighedens resolution er tillagt den anden ægtefælle, er den anden 
æglefælle; samtykke tilstrækkeligt.

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, sindssyg eller åndssvag, 
eller hvis hans erklæring ikke vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed 
eller forhaling, f. eks. Fordi han opholder sig i udlandet under sådanne forhold, 
at forbindelse med ham kun vanskeligt kon opnås.

Gælder det anforte begge forældrene, eller er de begge uden del i forældre 
myndigheden, eller var de det ved forældremyndighedens ophor, kræves sam 
lykke fra værge.

Samtykke til ægteskab for bórn uden for ægteskab meddeles af moderen eller 
af faderen, såfremt han har forældremyndigheden, og for adoptivbørns vedkom
mende af adoptivforældrene.

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgå ægleskab uden værgens samtykke,
Såfremt den eller de personer, der efter ovenstående skal give samtykke til 

ægteskabet, nægter sådant samtykke, kan samtykke til ægteskabet meddeles af 
del islandske justitsministerium.

Såfremt nogen af brudefolkene enten ikke er fyldt 21 ar og ikke tidligere har 
værel gifl eller er umyndiggjort, må vedkommende 'åledea godtgore, at sam
tykke er givet, eller at det islandske justitsministerium har meddelt tilladelse 
lil ægteskabet.

I. Den, der er lidende aí sindssygdom eller åndssvaghed, má ikke indgá ægteskab.
Hvis der derfor er grund til at antage, at nogen af brudefolkene lider af sinds

sygdom eller åndssvaghed, skal der fremlægges atteít om, al sindssygdom eller 
åndssvaghed af nogen art ikke kan påvises hos vedkommende. Attesten skal væ r: 
udstedt cntcn af en af de i foranstående cirkulære .§ 6, stk. 3, nævnte læger eller 
af en overlæge ved el islandsk sindssygehospilal eller lignende anstalt eller af 
en islandsk embedslæge, En islandsk attest må være legaliseret af en dansk di
plomatisk myndighed i ísland eller af en tilsvarende irlandsk myndighed her 
i riget, hvorhos attesten, *=åfremt den er affattet pá islandsk, må være ledsaget 
af oversættelse til dansk, norsk eller svensk; oversættelsen skal være bekræftet aí 
island=k diplomatisk myndighed eller af en ed voren eller officielt ansat trans- 
latiir i Danmark eller Island.

5. Den, som lider af smittefarlig kons') gdom, epilepsi, spedalskhed eller sm it
som tuberkulose, må ikke indgå ægteskab.

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er islandsk statsborger, skal af
give skriftlig forsikring om, at han ikke lider af de hernævnte sygdomme, jfr. 
nedenfor. Herom kan der forlanges forevist lægeattest, såfremt der skonnes at 
være grund dertil.

6. Æ gteskab må ikke indgås mellem

a) Slægtninge i ret op- og nedstigende linie eller mellem soskende.
b) En person og hans broders eller losters afkom, dog at undtagelse herfra kan 

gores med det islandske justitsministeriums tilladelse.
c) En person og hans tidligere ægtefælles forældre eller afkom.
d) Adoptant og adoptivbarn.

Hver af brudefolkcnc eller den af dem, der er islandsk statsborger, skal afgive 
skriftlig forsikring om, at han ikke er beslægtet eller be’vogret med den anden 
i de hernævnte forhold, jfr, nedenfor.

7. Ingen må indgu nyt ægte:kab, --Slænge del tidligere ægteskab be=tár.
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Med hensyn ti] overholdelsen af deruie beslemmelse vil de under A. nr. 7 
givne forskrifter være at. iagttage.

De forsikringer, som brudefolkene eller den af dem, der er islandsk stats
borger, ska! afgive i henhold til nr. 5. 6 og 7, afgives i folgende form:
Forsikring.

Hermed erklærer jeg på tro og love: 
aí jeg ikke er beslægtet med min forlovede i ret op- eller nedstigende linie, og 
at vi Íkke er soskende;
at 'hverken jeg eller min forlovede cr afkom af den andens broder eller soster1) ; 
«/ hverken jeg eller min forlovede har været gift med den andens slægtning i 

ret op. eller nedstigende linie; 
at jeg ikke lider af smittefarlig konssygdom, epilepsi, spedalskhed eller smitsom 

tuberkulose, samt
a t jeg ikke tidligere bar indgået ægteskab (andel ægteskab etid med ............ 2).
(Dato og uderskrift).

Kigligheden af de i henhold til nr. 6 og 7 afgivne erklæringer, nemlig hen
holdsvis om, at brudefolkene Íkke er for nær beslægtede eller besvogrede, og 
om hvorvidt de tidligere har indgået ægteskab, skal bekræftes ved en aí to på
lidelige og myndige forlovere afgiven skriftlig erklæring på tro og love (for
loverattest); forloverne skol lillige bevidne, at de noje kender den pågældende 
part. Forloverne kan være fælles for begge parter. Det islandske justitsm ini
sterium kan dog tillade ægleskabs indgåelse uden forlovere, og i så fald má 
ministeriets skrivelse fremlægges.

Til erklæringen anvendes folgende formular:

Forloverattest
Undertegnede ................  (Forloverens navn, stilling, bopæl), som noje kender

............  (Brudgommens (brudens) navn), erklærer herved pa tro og love, at
han (hun) ikke tidligere har indgået ægleskab, at han (hun) tidligere har været 
g'ifL med ................  (den sidste asgtefælles navn), men al delle ægteskab er op
hort ved ...... ..................

Han (hun) er ikke så nær beslægtet eller be-.vogret med ................  (Brudens
(brudgommens) navn), som nævnt i den islandske ægteskabslovs §§ 13—15:t). 

..................................  (Dalo og forloverens underskrifl),
8. Islandsk kvinde, som har været gift, må ikke indgå nyl ægteskab inden 10 må

neder ÍTa det tidligere ægiefkabs ophor, medmindre hun ikke er besvangret af 
sín majid, eller der er forlobel 10 måneder, efler al samiivel med manden op* 
iuirte.

Såfremt bruden tidligere har været gifl, má hun derfor ved fremlæggelse af 
dódsatlesl for sin tidligere mund eller ved en udskrift af dommen elier forevisning 
af bevillingen godtgore, at der er forlobel over 10 måneder siden det lidligere 
ægleskabs ophor; såfremt delle ikke er tilfældet, mú hun enlen bevise, at der 
er forlobel 10 måneder, efler at samlivel med manden ophorle, eller fremskaffe 
attest fro en læge eller en jordemoder om, al hun ved ægteskabets (samlivets) 
ophiir ikke var frugtsommelig.

9. Den, som har været gift og har haft formuefællesskab i ægteskabet ved deltes 
ophiir må ikke indgå nyt ægteskab, fiirend offentligt skifle er påbegyndt eller 
privat skifle er lilendebragl; det islandske justitsministerium kan dog fritage for 
overholdelse af denne regel.

Overholdelsen of denne ægteskabsbetingelse godtgores ved atlen  fra skifte
retten eller i tilfælde af prival skifte ved erklæring fra vedkommende arvinger

*) Dcsine sæinsng overstreges, sáfretnt porterne c r  sá nær beilaíHtede, itten dog pá grund aí 
særlig lilladelíc mS indgå ægteskabet 
Fulde navn og stilling må anfores.

3) Jfr. <lr ovenfor under nr. 6 anfórte regler, med hvilke forloverne ‘kal gores bekendt.
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eller ægtefælle; skifteudskrift til oplysning om, Lil hvem boet er udleveret til p ri
vat skifte, skal forlanges forelagt. At der bestod fuldstændigt særeje mellem ægte
fællerne, godtgores ved forevisning af ægtepagt, der indeholder bestemmelse 
herom, I tilfælde, hvor del islandske justitsministerium har meddelt fritagelse, 
må ministeriets skrivelse fremlægges.

De i foranstående cirkulære §§ 13 og 11 foreskrevne regler vil derimod ikke være 
at iagttage, for så vidt angår istandske statsborgere, som ikke har været bosat her
i riget i de sidste to nr,

C. íiegge parter eller cn a j dem er ttorsk rJatsborgcr.
1. Med hensyn lil Fremlæggelse af riidselsatlesl (dåbsattest) lil godlgorelse af alder 

og navn gælder den ovenfor under A. nr. 1 foreskrevne regel.
2. Norsk mund under 20 år og norsk kvinde under 18 år må ikke indgå ægteskab 

uden tilladelse fra en norsk fylkesmand.
Tilstedeværelsen af denne belingelsc godtgores ved fremlæggelse af den under 

nr. 1 nævnle fodselsaltest (dåbsattest) eller efter omstændighederne ved den i 
så henseende meddelte tilladelse fra de norske myndigheder.

3. Den, der er under 21 år, må ikke indgå ægteskab uden forældrenes samtykke. 
■Er den ene af forældrene uden del i forældremyndigheden, eller var han det ved 
forældremyndighedens ophor, f, eks, fordi forældremyndigheden ved b ev i l l in g  
eller dom lil separnlion eller skilsmisse eller ved overovrighedens resolution 
er tillagt den anden ægtefælle, er den anden æglefælles samlykke tilstrækkeligt.

Del samme gælder, hvis den ene ægtfælle er dod, sindssyg eller åndssvag, 
eller hvis hans erklæring ikke vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed eller 
forhaling, f. eks. fordi han opholder síg i udlandet under sådanne forhold, at 
forbindelse med ham kun vanskeligt kan opnås.

Gælder del anfiirte begge forasldrene, eller er de begge uden del i forældre
myndigheden, eller var dc del ved forældremyndighedens ophor, kræves samtykke 
fra værge.

Samtykke lil ægleskab for bom uden for ægteskab, meddeles af moderen 
eller af faderen, såfremt han har forældremyndigheden, og for adoplivborns 
vedkommende af adoplivforældrene.

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.
Såfremt den eller de personer, der efter ovenstående ska] g'rve samtykke 

til ægleskab, nægler sådani samlykke, kan samtykket gives af en norsk fylkes
mand.

Såfremt nogen af brudefolkene ikke er fyldt 21 år eller er umyndiggjort, må 
vedkommende således godtgore, al samtykke er givel, eller al en norsk fylkes
mand har meddelt tilladelse til ægteskabet.

1. Den, der er lidende af sindssygdom, må ikke indgå ægleskab.
Hvis der derfor er grund lil al antage, at nogen af brudefolkene tider af sinds 

sygdom, skal der fremlægges lægeerklæring om, at sindssygdom ikke kan påvises 
hos vedkommende. Attesten skal være udstedt enlen af en af de i foranstående 
cirkulære § 6, slk. 3, nævnle læger eller af en dertil autoriseret norsk læge. En 
norj-k attest må være legaliseret af en dansk diplomatisk eller konsulær myndig
hed i \o rg e  eller af en tilsvarende norsk myndighed her i riget.

5. Den, der lider af syfilis, som endnu frembyder smittefare, må ikke indgå ægle
skab, Den, der lider af anden venerisk sygdom, som endnu frembyder smittefare, 
eller af epilepsi eller spedalskhed, m å ikke indgå ægleskab, forinden det godtgores 
ved den anden parts erkendelse, al denne er blevet gjort bekendt med sygdommen, 
og begge parter har fået mundtlig vejledning af en læge om farerne ved syg
dommen.
At vejledning af en læge er meddelt, má godtgores ved lægeallest eller på anden 
tilfredsstillende måde.

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er nor=k statsborger, skal afgive

1007



1951 20. aug.

skriftlig forsikring om, al ha.ti ikke lider af de hernævnte sygdomme, jfr. nedenfor.
6. Æ gteskab må ikke indgås mellem

a) Slægtninge i ret op- eller nedstigende linie eller mellem soskende.
b) Personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- 

cller nedstigende linie, dog at undtagelse herfra kan gores af den norske
konge, når det tidligere ægteskab er oplost ved doden, og der i detle ægteskab 
ikke var fællesborn.

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er norsk statsborger, ska! afgive 
skriftlig forsikring om, al han ikke er beslægtet med den anden í de hemævnte 
forhold samt enten på samme måde erklære, at der ikke består det under b nævnte 
svogerskab mellem dem, eller, hvis dette er tilfældet, forevise den i så henseende 
fornodne kongelige bevilling, jfr. nedenfor.

7. Ingen må indgå ægleskab, sålænge det tidligere ægteskab beslår.
Med hensyn til overholdelsen af denne regel vil de under A. nr. 7 givne for

skrifter være at iagttage.

De forsikringer, som brudefolkene eller den af dem, der er norsk statsborger, 
skal afgive i henhold til nr. 5, 6 og 7, afgives i folgende form:

Erklæring jra  brudefolkene i anledning af lysning.
For lysning kan finde sted, skal brudefolkene hver for sig eller den aí dem, 

der er norsk statsborger, skriftlig besvare folgende sporgsmål:
1) Er De så nær beslægtet eller besvogret tned Deres forlavede som nævnt i den 

norske ægteskabslovs § 7 eller § 8 ? i)
2) H ar De tidligere været gift og i bekræftende fald med hvem?
3) H ar De born uden for ægteskab og i bekræftende fald livormange?
I) Lider De af

a) Syfilis, som endnu frembyder smittefare?
b) anden venerisk sygdom, som endnu frembyder mitleTare, eller af epilepsi 

eller spedalskhed?
Rigtigheden af mine svar bevidnes på Iro og love.

(Dalo og underskrift).

Rigtigheden af de i henhold til nr. 6 og 7 afgivne erklæringer, nemlig hen
holdsvis om, at brudefolkene ikke er for nær beslægtet eller be^ogrede, og om 
hvorvidt de tidligere har indgået ægteskab, skal for hver af brudefolkenes vedkom
mende eller for den parLs vedkommende, der er nor?k slatsborger. bekræftes 
ved en af en pålidelig og myndig forlover afgiven skriftlig erklæring på tro og 
love (forloverallest); forloveren ska! tillige bevidne, at han noje kender den 
pågældende part. I særegne tilfælde kan fylkesmanden på partens hjemsted give 
samlykke lil, at ægleskabet stiftes uden forlovere, eller at der kun stilles een 
forlover for begge parter, og i så fald må fylkesmandens skrivelse fremlægges.

Til erklæringen anvendes folgende form ular:

Forlo vcrer/clæring
Underlegnede ................  (Forloverens navn, stilling, bopæl), som niijc kender

.....................  (Brudgommens (brudens) navn), erklærer herved på tro og love,
al han (hun) ikke tidligere har indgået ægleskab, at han (hun) tidligere har
været gift med ................ (den sidste ægtefælles navn), men at delte ægteskab
er ophort ved.........................

Han (hun) er ikke så nær beslægtet eller besvogret med ................. (Brudens
(brudgommens) navn), som nævnt i den norske ægteskabslovs § 7 eller § 8 1). 
.................................  (Doto ag forloverens underskrift).

*) Jfr. dc ovenfor under nr. 6 nnfórtc re^k r, med hvilke brudefolkene sknl gores bekendt.
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8. Norsk kvinde, som Imr væreL gift, må ikke indgå nyt ægteskab inden 10 mån
eder fra det tidligere ægteskab* ophor. Dog behover fristen ikke at afventes, hvis 
hun ikke er frugtsommelig eller ikke var det ved a;gleskabets ophor, eller hun 
senere har fodt, eller der er forlbbet 10 måneder, efter at samlivet med manden 
er ophort,

Såfremt bruden tidligere har været gift, må hun derfor ved fremlæggelse af 
dodsnttc?t for sin tidligere mand eller ved en udskrift af dommen eller forevis
ning af bevillingen godtgore, at der er forlobei over 10 måneder siden det tid
ligere ægte-kabs ophór; såfremt delle ikke er tilfældet, må hun enten bevise, at 
der er forlobei 10 måneder, efter at samlivet med manden ophorte, eller frem
skaffe atle-t fra cn læge eller jordemoder om, at hun ved ægteskabets (samlivet-) 
ophiir ikke var frugtsommelig, eller at hutl ikke nu er frugtsommelig, eller at 
hun efler ægteskabets (samlivet-*) ophiir har fodt barn.

■ 9. Den, som har været gift, må ikke indgå nyt ægteskab, forend offentligt skifte 
er påbegyndt eller privat íkiíle tilendebragt, medmindre der beilod fuldstændigt 
særeje mellem æglefaillemc eller fritagelse for skifte særlig er hjemlet. Fritagelse 
for overholdelse af denne regel kan meddeles af det norske justisdeparlemenl.

Overholdelsen af denne ægteskabsbetingelse godlgiires ved attest fra skifte
renen eller i tilfælde of privat skifte ved erklæring fra vedkommende arvinger 
eller ægtefælle; skifteudskrift til oplysning om, til hvem boet er udleveret til 
privat skifte, skul forlanges forelagt. Al der bestod fuldstændigt særeje mellem 
ægtefællerne, godlgiires ved forevisning af ægtepagt, der indeholder bestemmelse 
herom, I tilfælde, hvor det norske justisdepartement har meddelt frilagelse: må 
departemenLets skrivelse herom fremlægges.

10. Hver af brudefolkene eller den of dem, der er norsk statsborger, skal afgive 
skrifllig forsikring, om han har born uden for ægteskab og i bekræftende fald 
hvormange, jfr. ovenfor under nr. 7.

De i foranstående cirkulære §§ 13 og 1 !■ foreskrevne regler vil derimod ikke 
være at iagttage, for så vidl angår norske statsborgere, som ikke har været 
bosat her i riget i de sidste to år.

Ð.
Begge parh'r d ie r  cn af dem er sveitsk statsborger.

1, Med hensyn ti! fremlæggelse af fodsclsatlesi (dåbsattest) lil godlgorelse af 
alder og navn gaslder den ovenfor under A. nr. 1 foreskrevne regel.

2, Svensk mand under 21 å r og svensk kvinde under 18 år må ikke indgå ægteskab, 
dog al undtagelse herfra kan gíires ved en af vedkommende lensstyrelse meddelt 
lilladelse.

Tilstedeværelsen af denne betingelse godtgtires ved fremlæggelse af den 
under nr. 1 nævnte fodselsaltest (dåbsattest) eller efter omstændighederne ved 
den i -so henseende meddelte lilladelse.

3, Den, der er under 21 úr og ikke Lidligere har værel gift, må ikke indgå ægteskab 
uden forældrenes samtykke. Er den ene af forældrene uden del i forældremyndig
heden eller var han det ved forældremyndighedens ophor, f. eks, fordi forældre
myndigheden ved bevilling eller dom lil separation eller skilsmisse eller ved 
overíivrighedens resolution er tillagt den anden ægtefælle, er den anden ægte
fælles samtykke tilstrækkeligt.

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, sindssyg eller åndsvag, 
eller hvis hans erklæring ikke vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed 
eller forhaling, í. eks. fordi den pågældende opholder sig i udlandel under sådanne 
forhold, at forbindelse med ham kun vanskeligt kan opnås.

Gælder det anfiirle begge forældrene, eller er dc begge uden del i forældre
myndigheden, eller vnr de del ved forældremyndighedens ophor, kræves samtykke 
fra værge.

64 1009



1951 20. aug.

Samtykke lil ægleskab for born uden for ægteskab meddeles af moderen 
eller af faderen, såfremt han har forældremyndigheden, og for adoptrvborna 
vedkommende aí adoptivforældrene.

Den, der cr umyndiggjort, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.
SÓfreml den eller de perroner, der efler ovenslíLende skal give samtykke lil 

ægteskabet, nægter sådant samtykke, kan samtykke gives af sven*k domstol.
Såfremt nogen uf brudefolkene enlen ikke er fyldt 21 år og ikke lidligere har 

været gifl eller er umyndiggjort, må vedkommende således godtgore, at samtykke 
er givet, eller ol svensk dom.'lol har meddelt tilladelse til ægleíkabet.

I, Den, der er lidende af sindssygdom eller åndsvaghed, må ikke indgå ægleskab; 
dog kan tilladelse til ægteskabets indgåelse meddeles af den svenske medicinal
styrelse og ved svensk kongelig resolution.

Hvis der er grund til at antage, at nogen af brudefolkene lider af -sindsygdom 
eller a í åndssvaghed, eller Hvis del oplyses, al han i lobet a í  de sidste tre år 
har været sindssyg, skal der fremlægges enten skrivelse fra medicinalstyr
elsen eller kongelig resolution, indeholdende tilladelse til ægteskabet, eller attest 
om, ut sindssygdom eller åndssvaghed ikke kun påvises hos vedkommende. 
Atlesten skal være udstedt enlen a f  en a f  de i foranstående cirkulære § 6, stk. 3, 
nævnte læger eller af en svensk embedslæge, hvis erklæring skal være godkendt 
af den s\en>kc medicinalstyrelse, En svensk attest skal være legaliseret af en 
dansk díplomalisk eller konsulær myndighed i Sverige eller aí en tilsvarende 
svensk myndighed her i rigel.

5. Den, der lider aí epilepsi, som hidhorer fra overvejende indre årsager, eller 
konssygdom i smilteíarligt stadium, mú ikke indgå ægteskab, medmindre den 
svenske medicinalstyrel-e meddeler tilladelse derlil, eller ægteskabets indgåelse 
tillades ved kongelig resolulion.

Brudefolkene skal derfor, hvis de ved. at de lider af epilepsi, fremlægge 
lægeattest om, at epilepsi, som hidrcirer fra overvejende indre årsager, ikke 
kan påvises, og ellers afgive skriftlig erklæring pá tro og love om, al de, så 
vidt dem cr bekendt, ikke lider af epilepsi. Alteslen skal være udstedt enlen af en 
dansk embedslæge eller af en svensk embedslæge; i det sidste lilfælde bliver 
de ovenfor under nr, I giv ne for-krifter om en svensk embedslæges attest at 
iagltage.

Brudefolkene skal også afgive skriftlig erklæring på tro og love om, at de, så 
vidl dem er bekendt, ikke lider af konssygdom i millefarligl stadium, jír . neden
for.

Lægeerklæring og erklæring fra parlerne skal dog ikke kræves, nár der frem
lægges skrivelse fra medicinalstyrelsen eller kongelig resolution indeholdende 
tilladelse til at indgå ægleskabel uanset lilstedeværeben af de nævnle sygdomme.

6. Æ gteskab må ikke indgås meliem

a) Slægtninge i ret op- eller nedstigende linie eller mellem soskende.
b) Personer, af hvilke den ene er afkom af den andens brodcr eller sosler, dog 

at undtagelse herfra kan gðres ved bevilling af den -svenske konge.
c) Personer, af hvilke den ene b ar været gift med den andens slæglning i rel 

op- eller nedsligende linie, dog al undtagelse herfra kan gorei ved bevilling 
af den svenske konge.

d) Adoptant og adoptivbarn.

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er svensk statsborger, skal skriftlig 
på tro og love erklære, at de ikke er 'å  nær beslægtede som angivet under a) og
b) eller så nær besvogrede som angivet under c), jír , nedenfor, eller, hvis de er 
sá nær beslægtede som under b) anforl eller ?å nær besvogrede som under c> 
anfort, forevise den til ægte^kabels indgåelse fornodne svenske kongelige 
bevilling.
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7. Ingen må indgå ægleskab, =å!tenge del tidligere ægte=kab beslår.
Med hensyn lil overholdelsen uf denne regel vil de under A, nr. 7 givne for

skrifter være at iagttage.

De erklæringer, som brudefolkene eller den af dem, der er svensk statsborger, 
skal afgive i henhold Ul nr. 5, 6 og 7, afgives i folgende formt

Herved forsikrer jeg på tro og love;
1} al jeg ikke tidligere har indgået ægteskab (andet ægleskab end m ed .,,................ ).
2) at jeg, så vidt mig bekendt,

n) ikke er beslægtet i ret op- eller nedstigende linie med min forlovede, og
ol vi ikke er soskende.

b) ikke er broder (soster) til nogen, fra hvem min forlovede nedstammer, 
eller selv nedstammer fra soskende til min forlovede1)

c) ikke har været gift med nogen, som er min forlovedes slægtning i ret op- 
eller nedstigende linie eller selv er beslægtet í ret op- eller nedstig
ende linie med nogen, med hvem min forlovede har været gift2).

d) ikke er lidende af epilepsi eller kíinssygdom i smillefarligt stadium3).

(Dato og underskrift).

Til bevidnelse af underskriftens rigtighed.
(To vitterlighedsvidner).

8. Med hensyn til ventetiden for svensk kvinde efter et tidligere ægteskabs oplosning 
inden nyt ægteskabs indgåelse gælder den ovenfor under C, nr. S anforte regel.

De i foranstående cirkulære §§ 12— 14 foreskrevne regler vil derimod ikke 
være at iagttage, for så vidt angår svenske statsborgere, som ikke har været 
bosal her i riget i de sidste to år,

'Forloveraltest skal ikke kræves for den part, som er svensk statsborger og 
ikke h ar været bosat her i riget i de sidste to ár,

29. aug. —  Lagtingslov nr, 50 om TILLÆG TIL LANDETS HONORARLØNNEDE 
BESTILLINGSMÆND.

Dyrtidstillægget til honorarlonnede bestillingsmænd i landets tjeneste forhojes fra
60 %  til 70 % fra 1. april 1951 at regne.

29. aug. — Lóglingslóg nr. 50 um VíÐBÓT TIL HONORARLØNT STARVS- 
FÓLK LANDSINS. '

Dyrtiðarviðbólin til honorarlfinl siarvsfólk landsins verður bækkað frá 60 %  til
70 %  virkandi frá 1. april 1951.

29. aug. — Lagtingslov nr. 51 om ændring i lagtingslov nr. 28 af 17. maj 1951 om 
LANDSSTYREMÆNDENES LØNNINGER. (Indfojet i loven af 19-18).

*) Dette punkt udgår, såfrem t der cr meddelt kongelig bevilling ti) a í indgå ægteskabet, jfr, 
oreníor under nr. 6, l),

3) Dette punkt udgår, såfrem t der er m eddelt kongelig bevilling til at indgå ægteskabet, jfr. 
ovenfor under nr. 6, c.

B) Vides del, at den pågældende lider af epilepsi, udgår ordene »epilepsi eller «, men der må
i så fald fremlægges lægeerklæring om, a l epilepsi, som hidríirer fra overvejende indre 
årsager, ikke kan påvises hos ham, eller også en skrivelse fra den svenske medicinalsty
relse eller kongelig resolution indeholdende tilladelse til uanset sygdommen at indgå ægte
skabet. Fremlægges der skrivelse fra medíeinalsty reisen eller kongelig resolution indehold
ende tilladelse tii at indgå ægteskabet, uagtet den pågældende er lidende «f kíinssygdom i 
sm itteiarligt stadium , udgår ordene »eller kønssygdom i sm ittefarligt stadium«.

1011



1 9 5 1  31. aug.

Bek. nr. 11 af 31. aug. 1951 om en i Montreal den 7, sept. 1919 afsluttet 
overenskomst mellem den danske regering og den internationale civile luflfarls- 
organisations råd vedr. visse L I FTFiARTSHJÆLPEMIDLER i Grónland og på 
Færoerne.

3. sept. Skr. fra Indenrigsm. om STATSTILSKUD TIL FÆRØSKE AFHOLDS
FORENINGER.

Efter stedfunden brevveksling med statsministeriet har indenrigsministeriet 
besluttet, at der fra finansåret 1952/53 at regne ikke på de årlige finanslove vil blive 
sogt noget belób som tilskud til de færoske uíholdiorganisaiioner, idet Færoernes 
landsstyre bctrapter det omhandlede omrade som særanliggende.

18. sept. Skr. fra staism. om HJEMMESTYRETS KOMPETENCE.
I skrivelse af 8, marts 1950 har hr, rigsombudsmanden for statsministeriet forelagt 

spiirgsmålet om. hvorvidt 2 a í laglingel vedtagne love om finansiel hjælp og beta
lingshenstand for fiskerskiiie samt om maksimum for rente o" forsikringspræmie 
kati anses Tor al henhore under det færoske hjemmestyres kompetence.

I den forslnævnte lagtingslov er det beslemt. aL enkeltpersoner eller selskaber, 
■som driver fiskerierhverv, kan få betalingshenstand for gældsforpligtel-er efter nærm
ere i loven indeholdle regler.

Ifolge § 1 i den sidstnævnte lagtingslov kan Færoernes landsstyre efler indstilling 
fra bankinspeklionen foreskrive regler om maksimum for renter for udrustnings- 
lån.

I denne anledning 'kal man meddele, al der efler statsministeriets opfalleise ikke 
i hjemmestyreloven er hjemmel for det færoske hjemmestyre lil ved lagtingslov at 
give henslaml med bindende virkning for pantekreditorerne saml til at foretage de i 
§ 1 i sidstnævnte lov omhandlede indgreb i indgåede kontraklsforhold.

7. dec. Lagling'lov nr.69 om ændring i lov nr. 126 af 27. maj 1908 om BYEN 
THORSHAVNS STYRELSE,

1 I lov nr. 126 af 27. maj 1908 om byen Thorshavns styrelse foretages folgende 
ændringer:*)

Det i nærværende lov nævnle tilsyn, der hidtil har været underlagt regeringen 
og landfogeden, overgår lil landsstyret.

2 Tórshavnar kommunes regnskabsår 1951 ændres lil al omfatte perioden 1. 
januar 1951 tii 31.m aris 1952.

Skatteåret 1952 ændres for Tórshavnar kommunes vedkommende tí 1 at omfatle 
perioden 1. januar 1952 lil 31. marls 1953, efter hvilket tidspunkt sknltepaligningen 
falder sammen med finansåret —  1. april til 31. marts,

18. dec. iKunng. n r. 70 um FYRISKIPANIR MÓTI M UNV OG KLEYVSÓTT 
v. m. (Avtikin við kungerð nr. 52, 21. nov. 1952, og henda kungerð avtikin við kunng. 
nr, 15, !. juni 1953).

18, dec. — Lagtingslov nr, 71 om ændring af INDFØRSELSAFGIFTER tn. v. 
(Indfojet i 11. af IL  febr. 1950).

22. dec. — Lagtingslov nr. 72 om FISKERNES AFREGNING OG L03SREGULER- 
I\G SFO N D . (Som ændret ved II. nr, 18 af 29. marts 1952). 

k a p ite l 1. Om afregning af fiskernes andet af jangsleii.
1 Ved fiskeskibe forstås i denne lov el på Færoerne registreret fiskeskib.
2 N ár fiskeskib efter afsluttet tur lander hele sin fangst af sollfisk i færosk havn, 

har den påmanstrede besætning, herunder også skibets forer, dem undtagne, der, i 
henhold til monstringskonlrakt, kræver deres andel af fangslen frodelt krav på seneíl

!) Æ ndringerne indfojet i loven af 1908.
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1 uger, efler al oplosningen er afslullel, at íá fortjeneren kontant afregnel. Kravet, 
der fremsættes skriftligt, =kal være rederen i hænde sene-t ugedagen efter, at oplos
ningen er afslullet. Fortjenesten udbetale-, til vedkommende fiskerforening med fradrag 
af, hvad der mfille være ydet i forskud.

Er fangsten fra en afsluttet sultfisketur for el fiskeskib omladet i fremmed havn 
til transportskib, og oplosses fitken derefter i færosk havn, finder reglerne i denne 
paragraf,stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Såfrem t en del af saltfiskefanpslen omlades i transporUkib i fremmed havn, og 
denne del af fisken derefter oplosses i færosk havn, meden i resien af fangsten hjem- 
fóres af selve fiskeskibet, har fiskerne jkke krav på udbetaling øf deres fortjeneste, 
forend al fisken er oplosset. Iovrigt finder reglerne foran tilsvarende anvendehe.

Foroya Fiskasola er forpligtet lil af de lån. der ved slalens og lagtingeU bistand 
ydes denne til belåning aí fisk på lager, at anvende forlods de tit den kontante afreg* 
ning fornodne belob.

3 Opslår der ved afregningen uenighed om prisen, fastsættes denne af et nævn, 
beslående af 5 medlemmer, et valgt at Foroya Skipara- og Navigator-felag, Foroya 
Maskinistfelag og Foroya Molorpassarafelag i forening og ét valgt af Foroya Fiski- 
mannafelag og Suðuroyar Fiskimannafelag j forening og to medlemmer valgt af 
Færoernes Ilederiforening og Felag Poroyskra Trolaraeigara i forening; sammen 
vælger dis-e 4 medlemmer del femte medlem, der ikke má være medlem af nogen 
af de nævnte organisationer. I tilfælde af, at enighed ikke kan opnås om valg af deL 
femle medlem, udpeges dette af sorenskriveren. Nævnels afgórclser er bindende for 
parlernc.

Instruks for J iæ v n le  arbejde kan, om fornodent, faslsæltes af landsstyrel.
H onorarer og andre udgifter ved nævnets arbejde afholdes med halvdelen af 

1 f Foroya Fiskasola og halvdelen af lonreguleríngsfonden, jfr, § 5.
4 N år fiskeskibe efter afsluttet tur oplosser hele sin fangst af saltíisk direkte i frem

med markedshavn, er Foroya Fiskasola for den eksport, der omfalles af selskabets 
enerel, forpligtet til al tilbageholde det hjemforle salgsprovenue. indtil besætningen er 
afregnet. I delle tilfælde skal salgsprovenuet indbetales til Foroya Fiskasola. Rederen 
er forpligtet li! at afregne fiskerne senest 1 uger, efter at belobet er hjemfort, og 
evenluell ved anvisning på tilbageholdte belob indbetale fortjenesten med fradrag 
af eventuelle forskud lil vedkommende fiskerforening, der herefter overfor Foroya 
Fiskasolu bekræfter, al overskydende del af salgsprovenuet nu kan udbelales ved
kommende berettigede.

Er fangsten Tra en afsluttet sultfiskelur for et fiskeskib omladel i fremmed havn, 
og fisken derefter af transportskíbet oplosses i fremmed markedshavn, finder reg
lerne foran tilsvarende anvendelse.

Såfremt en del af sullfiskefangsten omlades i transportskib i fremmed havn, og 
denne del derefter oplosses i fremmed markedshavn, medens resten af fangsten hjem
fores af selve fiskefartójel, har fiskerne ikke krav på udbetaling af deres fortjeneste, 
forend al fisken er landet. Iovrigl finder reglerne i denne paragraf og § 2, smh. 
med § 3 tilsvarende anvendelse.

K ap. 2. Om lónrcguleringsjond.
5 iDel lillægges den i henhold til tidligere lovgivning oprellede lonreguleringsfond 

for skibsíitkere folgende indtægter:
1) 1 Tb af salgsværdien af den saltfisk, der udfores fru Færoerne. Med udforsel 

ligestilles i denne forbindelse sallfisk omladel i transporlTarloj i fremmed havn 
og fra detle oplost-el i markedshavn, eller at fiskeskib sejler fisken til markeds
havn.

2) 1 r 'o af salgsværdien af den ferskfisk, der udfores fra Færoerne. Vedrorende 
definitionen af ordel udforsel jfr. under 1).

3) 11 c 'o of salgsværdien af den klipfisk, der udfores fra Færoerne.
1) 1 % af salgsværdien af den sild, der udfores fra Færoerne.
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Afgiften forfalder for sildens-, sall- og klipfiskens vedkommende ved afskibning 
fra færosk havn, for trnnsportskibes vedkommende ved ankomst til forste markeds- 
havn og for fiskefarlojer, der sejler fangsten til markedshavn, 3 uger efler at sal
get er afsluttet. For ferskfiskens (isfiskens) vedkommende forfalder afgiften 3 uger 
efler, at fisken er solgt i markedshavn.

I tilfælde af tvivl om salgsværdiens storrelse fastsættes den af det i henhold til 
§ 3 nedsalte nævn.

For den fisk, der sælges gennem Foroya Fiskasola eller sælges med dennes til
ladelse, hæfter Ftskasolan for betalingen. Iovrigl er del ejeren af fisken, der er 
pligtig til a l betale afgiflen.

Ved direkte salg fra fangstfartoj i udenlandsk havn skal vedkommende færoske 
bank, såfremt Foroya Fiskasola efler foranstående regler ikke hæfter for belobets 
betaling, ved salgsbelobets hjemíorelse fratrække afgiflsbelóbet og stifle dette til 
disposition for fonden.

Forfaldne afgifler forrentes med 1 % for hver påbegyndt måned, forfaldsmåneden 
ikke medregnet, og kan straks inddrives ved udpantning.

AfgifL betalt af fiskeri, ved hvilket mandskabel efter de regler, som fonden fore
skriver, ikke har ret til lonlilskud, kan kræves tilbagebetalt, såfremt vedkommende 
overfor fonden kan bevise, at der af del omhandlede fiskeri er betalt afgift og 
hvor meget.

6 Administrationen af fonden overtages af fiskeriorganisationerne: Foroya Útgerð- 
armannafelag (Færoernes Rederiforcning og Felag Foroyskra Trolaraeigara), For
oya Fiskimannafelag, Suðuroyar Fiskimannafelag, Foroya Skipara- og Navigalor- 
felag og Foroya Motorpassarafeiag,

For fonden vælges en bestyrelse, således al laglingel udpeger eL medlem, Foroya 
Úlgerðarmannafelag (Færoernes Rederiforening og Felag Foroy-kra Trolaraeigara) 
et medlem og Foroya Skipara- og Navigalorfelag, Foroya Fiskimannafelag, Suðuroyar 
Fiskimannafelag og Foroya Motorpassarafeiag el medlem.

7 Fonden har til formål aL sikre mandskabet på færoske fiskeskibe eller bådfiskerc 
j gronlandske farvande, for så vidt disse kan dokumentere tidspunktel for afrej.-ie 
og hjemkomst, en mindsteindtægt ved fiskeri, ligesom fonden er bemyndiget li] at 
yde de omhandlede forskud på fortjeneste eller lonudjævning. Fiskeriorganisationerne 
fastsætter de nærmere regler for hvem, der skal have lønudjævning eller forskud og 
hvor meget, ligesom organisationerne fastsælter de nærmere administrative bestem
melser.

8 Med det formål al yde lonforskud har fonden bemyndigelse lil al anvende egen
kapitalen eller optage lån.

Den reder, hvis mandskab har fået forskud og for bådfiskerne í griiniandske far
vande, bådsbesætningen afholder rente- og administrationsomkostninger.

L|'f Foroya Fiskasola er pligtig at notere transporter for forskud, rente- og ad
ministrationsomkostninger.

M6n5tring=bcstyrerne er pligtige til at give lonreguleringsfonden afskrift af be- 
mandingslisteme for hver udmonstring. Ved afmiinstring eller ^ d  dodsfald er skibs- 
fiireren pliglig at underrette fonden.

9 Fondens regnskabsår er finansåret. Regnskabet revideres af de ti! revision af 
land~ka;sens regnskaber anlugne revisorer.

Afskrifl af revideret regnskab med bestyrelsens beretning for det forlobne år ind
sendes tii tagling og landsstyre inden hvert års 1. juli.

10 Denne lov træder i kraft den 1. januar 1952, dog således at dc i kapitel 1 
indeholdte paragraffer får gyldighed fra 1. íebruar 1952, og samlidig ophæves lag- 
lingslov nr. 47 af 8. juni 1950 og lagtingslov nr. 29 aí 17. marts 1951. Sidstnævnte 
lo\ bevarer dog sin gyldighed for den sultfisk for året 1951 og januar måned 1952, 
der omfattes nf lovens §§ 1 og 2.
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22. des. Loglingslóg nr. 72 um AVROKNING og LØNJ AVN INGA RCRUNN 
FISKIMANNA. (Sum broytt við li, nr. 18. 29. mars 1952).

BólJiur 1. Um avrokning av parti jiskim anna i jongi.
1 Við fiskiskip eflir hesi lóg er al skilja hvort fiskiskip, sum skrásell er í For

oyum.
2 Tá ið fiskiskip, aflaná lidnan lúr landar allan fongin i saltfiski í foroyskari 

havn, hevur manningin, haruppii skiparin, leir undanliknir, sum eflir mynstringar- 
sáltmála krevja frúbyti í fonginum, krav uppá konlanta avrokning av forvinningi 
sínum seinasl I vikur, aflaná al landingin cr liðug. Kravið =kal vera skrivligl og 
vera úlgerðurmanni í hendi teinasl vikudagin, aflaná al landingin er liðug. Forvinn- 
ingurin verður rindaður viðkomandi fi kimannafelag við frádrátli av tí, sum lalið 
katm vera í forskoti.

Er fongurin frá lidnum saltfiskatúri hjá fiskiskipi ums-kipaður í flutlningaskip í 
fremmandari havn, og fUkurin siðani verður uppskipaður í foroyskari havn, koma 
reglurnar i petti 1 í hesi grein í nytslu lilsvarandi.

Um so cr, al parlur av saltfiskafongi verður umskipaður í flullningsskip i fremm
andari havn, og hestn fiskurin siðani verður uppskipaður í foroy. kari havn, meðan 
lann eflirverandi pariurin  kemur heim i 'kipínum  sjálvum, eiga fiskimcnnlnir (mann- 
itigin) ikki krav uppá avrokning av teirra forvinningi, fyrr enn ailur fiskurin er 
uppskipaður. Annars koma reglumar frammanfyri í nytslu lilsvarandi,

L/í Foroya Fiskasola hevur í-kyldu at nyla ávegis tann penmg, sum lorvar til 
konlanlu avrokningina av teim lániim, sum veiti verða henni við ríkisins og log- 
lingsins hjálp sum lán i fiski á gojmslu.

3 Koma mcnn til ósætlis við avrokningina um prísin, verður hann fyrisellur av 
eini nevnd, sum hevur 5 limir, 1 valdur í felag av Foroya Skipara- og Navigator- 
felag, Foroya Maskinislfelag og Foroya Motorpassarafelng og 1 valdur í íelag av 
Foroya Fiskimannafelag og Suðuroyar Fiskimannofclag og 2 vnldir av Færoernes 
Rederiforcning og Felag Fiiroyskra Trolaraeigara í felag, Hesir I  lim im ir velja í 
felag fimta Hmin, sum ikki má vera lnnur i nokrum av leim nevndu vinnufelogununi. 
Um so er, al teir ikki semjasl um valið av fimta limlnum, verður hann uppnevndur 
av sorinskrivaranum. Avgerð nevndarinnar er bindandi partanna millum.

Rcglur fyri starv nevndarinnar kunnu, um neyðugt, fyrisetasl av landsstyrinum.
Samsyningar og aðrar útreiðslur av starvi nevndarinnar faro í helvt millum 1/f For

oya Fiska*oIu og lonjavningargrunnín, stnbr, § 5.
4 Tá ið fiskiskip aftaná lidnan lúr landar alian fongin í saltfiski beinleiðis í 

fremmandari siiluhavn, heivur 1,'f Foroya Fiskasoia, fyri lann útflutlning, sum kemur 
undir einaræU hennara, skyldu at eftirhalda tann heimfluMa solupeningin, lil mann- 
ingin eT avroknað. f hesum fori skal solupeningurm rindasl inn í l f Foroya Fiska- 
solu. Cfigerðurmaðurin hevur skyldu at avrokna manningina innon 1- vikur aftaná, 
aL peningurin er heimkomin, og rinda - moguligt við ávísing uppá tann eftirhildna 
peningin lil viðkomandi fiskimannafelag við frádrátli av lí, sum iatið kann vera
i forskoti. Fiskimannafelagið vállar hareflir Foroya Fiskasolu, al lað, sum eftir er 
av solupeninginum, kann rindasl viðkomandi.

Er fongurin frá lidnum sailfiskatúri hjá fiskiskipi umskipaður í fremmandari havn, 
og fiskurin hareftir verður skipaður upp frá flutlningsskipi i fremmandari siiluhavn, 
koma reglurnar fammanfyri í nytslu lilsvarandi.

Um so er, at parlur í saltfiskaJongi verður umskipaður í flultningískip i fremm
andari havn, og hesin parturin siðani verður uppskipaður í fremmandari soluhavn, 
meðan lað, sum eftir er av fonginum, kemur heim í skipinum sjálvum, hevur mann- 
ingin ikki krav uppá avrokning av forvinningi teirra, fyrr enn allur fiskurin er 
landaður. Annars koma reglum ar i hesi grein í nylslu lilsvarandi.

Bólkur 2. Um lonjavningargrunn.
5 Lonjavningargrunnur skipsfiskimanna, sum slovnaður er sam bart fyrr gaid- 

andi lóggávu, fær fylgjandi innlokur:
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1) 1 %  av soluvirðinum av ollum saltfiski, sum úlflultur verður úr Foroyum. Javn- 
niettur við úlflutlning í hcium viðfangi er saltfiskur, sum uppskipaður er í flulln- 
ingsskip í fremmandari havn og skipaður uppúr ti í fremmandari soluhavn, 
ella at fiskiskip flytur fiskin ti! soluhavn.

2) 1 °/o av soluvirðinum av feskum fiski, sum úlfluttur verður úr Foroyum. Við 
víkjandi skiljing av orðinum úlflultningur smbr. undir 1).

3) V/n %  av soluvirðinum av klippfiski, sum úlflultur verður úr Foroyum.
<t) 1 °/o av soluvirðinum av sildini, sum ú tf lutt verður úr Foroyum.

Gjaldið av sild, salt- og klippfiski fellur til gjaldingor við avskiping úr foroysk- 
ari havn, fyri flullningsskip við íramkomu ti! fyrslu so lu lm n og lyri fiskiskip, sum 
flyta fong til soluhavn, 3 vikur aflaná at solan er framd. Av feskíiskinum (ísfisk- 
iniim) fellur gjaldið til gjaidingar 3 vikur aflaná, al fiskurin er seldur í soluhavn,

f ivamálum um sloddina ov soluvirðinum verður tað fyriselt av nevndini eftir 
§ 3.

Av fiski, sum seldur verður um I f Foroya Fiskasolu ella verður seldur við loyvi 
hennara, innislendur hon fyri gjaldinum. Annars er tað ónarin av fiskinum, sum 
hevur sky!du at rinda gjaldið.

Við solu beinleiðis frá fiíkifari í úllendskari hovn skal viðkomandi banki, um so 
er, al l/f Foroya Fískasíila ikki innislendur fyri gjaldinum eflir írammanfyri stand- 
andi reglum. við heimflytíngini av solupeniiiginum draga gjaldið írá  og halda grunn- 
inum tað ti! nytslu.

Fallin gjold verða at rentu við 1 °/o fyri hviinn byrjaðan mánað; mánaðurin, tá 
ið gjaldið fellur, er ikki \iðroknaður. Gjaldið kann beinanvegin heinlusl inn við 
pnnling.

Gjold iaíin av fiskiskapi, ilar manningin eftir leim reglum, sum gruiiniiriit fyri- 
skipar, ikki hevur rætt til lonarviðbót, kunnu krevjast aftur, lá ið viðkomandi fyri 
grunninum prógvar, at gjald er latið og hvussu nógv av slikum fiskiskapi.

C Umsitingin av grunninum verður yvirtikin av sjóvinnufeUigunum: Foroya L t- 
gerðarmannafelag (Færoernes Rederiforening og Felag Foroyskra Tolarocígara), 
Foroya Fískimonnafelag, Suðuroyor Fiskimannafelag Fbroja SkÍj>ara- og Na\iga- 
lorfelag og Foroya Motorpossarafelag.

At slyra grunnin verður sett 3-mannanevnd, har Foroya liigting velur ein, Foroya 
Olgerðarmannafelag (Færoernes Rederiíorening og Felag Foroyskra Trolaraeigara) 
velur ein og Foroya Skipnra- og Navigatorfelag. Foroya Fiskimannofelag, 
Suðuroyor Fiskimannafelag og Foroyo Molorpossorafelag velja ein.

7 Grunnurin lievur lil endomnls at Iryggja manningini á foroyskum fiskiskipum 
ella úlróðromonnum til lands í Gronlandi, tá ið ferðadagur og afturkomudagur leirra 
er próvfordur, eina minsluinntoku av fiskiskapi, eins og grunnurin hevur rætt til 
al vcila teimum forskot uppá forvinning ellu lonjavjiing. Um lær gjollari reglur, 
hviirjir skulu hova lonjavning ella forskol og hvussu nóg\, eins og um umsilingar- 
regiurnar yvirhovur taka sjóvinnufelogini avgerð.

8 Fyri al veita lonarforskol hevur grunnurin myndugleika tíl al nyla egínpening 
ella laka upp neyðug lán.

Renlu- og umsilingarútreiðslur av íorskotsskipanini ber lann útgerðarmaður, hvors 
manning hevur íingið forskol, og fyri úlróður til lunds í Cronlandi viðkomandi 
bálsskipan.

L/f Foroya Fkkasólo hevur skyldu at nolera transportar fyri forskot, renlu- og 
umsilingarúlreiðslur.

M ynstringarsljórornir liava skyldu al geva lonjavningargrumiinum avrit a\ mann- 
ingarlislunum, hvorja ferð mynstrað verður. Við avmynsiring ella deyðsfalli hevur 
skiparin skyldu al siga grunninum frá,

!• Roknskuparár grunnsins er fíggjorárið. Roknskapurin verður grann^kaður av 
leim eftirlitsmoruium, sum landskassin selur lil gransking av roknskapum lands- 
kassans.
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Granskaður roknskapur og frágreiðsla nevndnrinnar fyri farna árið verða í 
avriti send loglingi og landsslyri innan 1 , juli á hvorjum ári.

10 Henda lóg kemur í gildi 1. januar 1952, tó soleiðis, at lær í bólk? 1 innihildnu 
§§ fáa gildi frá 1. februar, og samstundis fara loglingslógir nr, 3-7 fra 8. juni 1950 
og nr. 29 frá 17. mars 1951 úr gildi, Seinast nevndn lóg verður tó galdandi fyri tann 
saltfiskin fyri árið 1951 og januar 1952, sum kemur undir lógarinnar §§ 1 og 2.

22. det;. —  LI. nr. 71- om ændring i lov nr. 76 om den kommunale beskatning på 
Færoerne af 12. marls 1923. (Indfojet i loven af 1923).

22. dec. Laglingslov nr. 75 om ændringer i laglingslov nr. 19 aí 15. juni 1950 
om ET FÆRØSK KLASSELOTTERI. (IndfojeL i loven af 1950).

22. det. Laglingslov nr. 76 om ændringer i og lilíojelser til laglínjrilov nr. IC 
af 28. marts 1919 om LØISREGULERIISG TIL LANDETS TJENESTEMÆND, som 
denne senere er ændrel. (Indfojei i loven af 1919).

22. dec. Laglingslov nr. 79 om ændring i fov for Færoerne nr. 86 af 31. mart: 
1928 om MÆGLING I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. (.Indfojei i loven a í 19281.

15, jan. 1952 Bek. nr. 75 om udihelse af NÆRINGSVIRKSOMHED I GRØN
LAND.

1. For aktie.ekkaber og andelsselskaber med begrænset ansvar, der har hjem 
sted i Danmark eller pá Færoerne, Índ=endes endvidere ud krifl af aktieseLkabsregi- 
slerel vedrorende selskabet (for færoske selskaber eventuelt en atlest for, aL sel
skabet er lovligt bestående).

22. febr. Lov nr. 17 om REKONSTRUKTION AP P.F SJÓVINNUBANKIN.
1 l nder de i denne lov angivne forudsætninger kan der af ministeren for handel, 

industri og siifart efler e.amråd med finansministeren ydes slotte til gennemforelse 
af en rekon-lruktion af P.f Sjóvinnubankin jom nedenfor nærmere fastsat.

2 (Bankens driftsforljeneíle íor året 1951 anvendes íuldlud til afskrivning på ude
stående fordringer.

Bankens aktiekapital, 1.500.000 kr., nedskrives med 1/185.000 kr. til 15.000 kr., 
således al alle aktier nedskrives forholdsmæssigt.

Bankens anvarlige indskudskapital på 2 mill. kr, nedskrives med 800.000 kr. til
1.200.000 kr.

3 Der tegnes på Færoerne en ny aktiekapital på mindst 500.000 kr. Om tegning og 
konlant indbelaling af detle mindstehelob skal der foreligge bindende tilsagn senest 
pa dagen for den generalforsamling, på hvilken rekonstruktion i overensstemmelse med 
nærværende lov forelægges til godkendelse.

Uanael de i bankens nugældende vedlægler indeholdte beslemmelser om del slemme- 
lal, der kræves lil vedtægtsændringer, kan godkendelse aí rekonstruktionen vedtage* 
med simpelt stemmeflertal af dc på generalforsamlingen fremmbdte aktionærer.

Ved godkendelsen af rekonstruktionen træder bankens nugældende vedtægter ud 
af kraft, og nye vedlægter skal vedlages a í de nye aktionærer og ind?ende= til m ini
steriel for handel, industri og siifart til stadfæstelse i henhold til bankloven,

4 Udover den ikke afskrevne del af den ansvarlige indskudskapital, 1.200.000 kr., 
indskyder Færoernes lagting el belob på 1.600.000 kr. som ansvarlig indskudskapital 
for banken.

Med henblik på tilvejebringelse af de efler bankloven nodvendige likvide behold 
nínger íor banken ind kyder Færoernes lagling yderligere et belcib pa 1.350.000 kr. 
som almindeligt in d k u d  i banken.
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Om disse indskud og derej kontante indbetaling skal der foreligge bindende til
sagn senest på dagen for den generalforsamling, pá hvilken rekonstruktion i overens
stemmelse med nærværende lov forelægges til godkendelse.

De af Færoernes lagling Í hen'hold til foranstående í banken indskudte belob for
rentes af banken med en rente, der fastsættes i bankens nye vedtægter.

5 De i § i. nævnte belob stilles lil rådighed for Færoernes lagting som lån af den 
danske statskasse. Nærmere bestemmelser om disse låns forrentning og tilbagebetaling 
fastsættes ved aftale mellem finansmini leren og Færdernes lagting.

6 f bankens nye vedtægter skal optages beslemmeLer om tilbagebetalingen af ban
kens samlede ansvarlige indskudskapital.

Tilbagebetaling ma dog ikke påbegyndes, forinden bankens lovmæssige reserve
fond har nået en slórrelse af 100.000 kr. Til tilbagebetaling skal, medmindre mini
steren for handel, industri og -ofart måtte tillade afvigelser herfra, anvendes et belob 
svarende til halvdelen af bankens årsoverskud, sålede som dette foreligger, efíer at 
der er foretaget de lovpligtige henlæggelser til reservefonds og der til aktionærerne 
er afsat 1 pct. udbytte.

Såfremt nogen del af del lil imodegåelse af tab hensatle belob senere tages til 
indtægt pá driftsregnskabet, skal disse tilbageforsier anvendes lil tilbagebetaling af 
det i henhold lil § 2 på den nuværende ansvarlige indskudskapital afskrevne belob på
800.000 kr., forsåvidt bankens okonomiske forhold efter banklovens regler iovrigt 
mulíggor detle.

7 Sker der indenfor 2 år efler denne lovs ikrafttræden sa slore udtræk af bankens 
indskudsmidíer, at. denne på det pågældende tidspunkt ikke kan dække disse udtræk 
af sine lobende indtægter eller af, hvad den måtte have som ka-sebeholdning udover 
det belob, den skal have som likvide beholdninger i henhold til bankloven, kan ban
ken til imodegåelse af disse udtræk indenfor et belíib af 5 mill. kr. midlertidigt lrække 
på en af finansministeriet mod garanti af Færoernes lagting i dette ojemed opreltet 
konto i Danmarks nationalbunk. Om udnyttelsen af denne trækningsret træffes nær
mere aftale mellem ministeren for handel, indusLri og sofart og Sjóvinnubankin.

Forsåvidt nedgangen i bankens indskudsmidíer måtte vise sig at være af varig 
karakter, påhviler det bunken at nedbringe sine udlån, saledes at fornoden tilpasning 
mellem indskud og udlån tilvejebringes.

Belob, som malte blive Lrukkel på den i slk. I  omhandlede konto, forrentes af 
banken med en renlc, der fastsættes ved aftale mellem finansministeren og bunken.

8 Finansministeren bemyndiges til efler samråd med ministeren for handel, indu
stri og síifart som lån al stille indtil 4 mill. kr. til bankens rådighed til ydelse af kort
fristede udru-tningslán lil færoske Eiskerskibe. Lånet skal tilbagebetales, efterhånden 
som dette kan ske ved realisation af skibenes fangst og saneringen af det færoske 
erhvervsliv.

Efter forudgående forhandling med folketingets finansudvalg fastsætter finans
ministeren i samrad med ministeren for handel, induslri og sofart de nærmere regler 
for delte låns anvendelse, forrentning og afvikling.

9 Statsministeren tilstiller inden udgangen af kalenderåret 1952 folkelingels finans
udvalg og Færoernes lagting en redegdrelse for alle forhold i forbindelse med P.f 
Sjóvinnubankins lo rekonstruktioner, herunder for årsagerne til de tab, der har fort 
til bankens standsning.

10 Forinden den i denne lov omhandlede rekonstruktion nf P.f Sjóvinnubankin kan 
træde í kraft, skal ordningen tiltrædes af Færdernes lagting.1)

23. febr. LI. nr. 6 om lån og garantiforpligtelse til P jF  SJÓVINNUBANKIN.
1 Til gennemlorelse af en rekonstruktion aí p.f Sjóvinnubankin bemyndiges lands

styret til på landskassens vegne at optage lån og yde garanti for lån, therunder træffe 
aflale om lånevilkår efter de regler som nedenfor nærmere er fas Isat.

») Jfr. lt. nr, 6 aí 23, ftiljr. 1952.
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2 Udover den ved lagtingslov nr. 55, 20. september 1951 al landskassen i banken 
indskudte ansvarlige indskudskapital på 2 mill. kr., ved rekonstruktionen nedskrevet, 
indskyder landskassen et belob pa Lndtil kr. 1.600.000. som ansvarlig indskudskapi
tal for banken.

Med henblik pá tilvejebringelse af de efler bankloven nodvendige likvide behold
ninger for banken indskyder landskapen et belob pá kr. 1.350.000.—  som almindeligt 
indskud i banken.

Landsstyrel bemyndiges li] at optage de nodvendige lån til gennemforelse af o rd
ningen i 1. og 2 , stykke,

3 Sker der indenfor 2 år efter denne lovs ikrafttræden så store udtræk af bankens 
indskudsmidler, at denne pá del pågældende tidspunkt ikke kan dække disse udtræk af 
sine lobende indtaigler eller af, hvad den imålle have som ka sebeholdning udover 
del belob, den ska) have som likvide beholdninger i henhold lil bankloven, yder lands
kassen garanti for el belob uí indtil 5 mili. kr. *om banken til ímtídegåebe af disse 
udtræk mátte få stillet til disposition af finansministeriet.

4 Denne lov irieder i kraft slraks.

23, febr, lógtingslóg nr, 6 um lán og ábyrgd fyri lánum til P.F SJÓVINNU- 
BANKAN.

1 Til frem jingar av endurreising p.f Sjóvinnubankons er landsslyrinum heimilaS 
landskassans vegna al taka upp lán og taka ábyrgd íyri láni, herundir gera avlalu um 
lántreylir, eftir reglum, sum niðanfyri eru fyriseilar.

2 Aftrat lí ábyrgdarpeningi uppá kr. 2 mill. sum innskolin varð av landskassanum 
í bankan eflir lógtingslóg nr. 55 frá 20. seplember 1951, skrivaður niður undir endur- 
reisingini, skjytur landskassin inn i bankan uppí kr. 1 mill. 600 tús. í ábyrgdar
peningi.

Við tí i hyggju al úlvega tórvandi liikan pening eflir bankalógini skjytur lands- 
kassin Jer. 1.350,000.— í bankan sum vanligt innskot.

Landsslyrinum er heimilað at laka upp torvandi Inn til fremjingar av skipanini eftir 
1. og 2 . petti.

3 Verður so mikið tikið út av innskotspeningi innanfyri 2 á r aflaná at henda lóg 
er komin í gildi, at bankin ikki er forur fyri lá al svara úllokurnar burtur av rakstr- 
arinnlokum sínum ella tí hann hevur í kassanum útyvir tann pening, hann skal hava 
tokan eftir bankalógini, tekur landskassin ábyrgd fyri uppí kr. 5 mil}., sum finans* 
ministeriið vil halda bankanum lil reiðar til at standa ímúti moguligari úttoku við.

4 Hcnda lóg kemur í gildi beinanvegín.

29. febr. — Bek. nr. 76 om opkrævning af AFCLFTER VED INDFØH5EL TIL 
GRØNLAND af visse varer,

9 Statsministeriet kan træffe tilsvarende aflale med Færoernes landsstyre om, at de 
færoske toldmyndigheder er berettiget til at udóve en lignende kontrol som i § 8 
omtalt forsåvidl angår dan.dee, herunder færoske skibe, der forlader færósk havn 
med Grónland som mål.

1. mars Kunng. nr. 7 um SKIPA- OG VØRUGJØLD fyri Trongisvág havn. 
Foroya landsstyri hevur góðkennl skipu- og vórugjold fyri Trongisvágs havn at 

galda frá 1. mars 1952 til 31. mars 195.Í.1)
Greiniiigari upplysingar um gjóldini fáait hjá havnurstyrinum.
Allar eldri takslaskipanir fara úr gildi.

’t)  Sbr, kunngcrS nr. 7, 2B. m ort 1953 tlungJ til 30. st pi. 1953 L
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1. mars Kunng. nr. 8 um SKIPA- OC VØRUGJØLD fyri Vágs havn.
Foroya landsstyri hevur góðkennt skipa- og vórugjold fyri Vágs havn al galda frá 

1. marls 1952 lil 31r mars 1953.l )
Greiniligari upplysingar um gjoldini fúast hjá havnnrstyrinum.
Allir eldri takslaskípanir fara úr gildi.

1. m a rs — Kunng, nr. 9 um SKIPA- OG VØRUGJØLD.
Landsstyrið hevur góðkennt skipa- og vórugjold fyri Veílmanna, Skopunar, Mið- 

vúgs, Sorvágs, Haldórsvikur, Kollufjarðar, Sands, Gótu, Fuglafjarðar og Leirvíknr 
havnir og fyri bryggjurnar í Sjóur, Skúla, Nes og Kvivíkar kommunum at galda frá
1. mars 1952 til 31. mars 1953.*)

Greiniligari upplysingar um gjoldini fáasl hjá havna- og kommunualyrunum.

7. marts — Lov nr. 65 om STATSSTØTTE TIL BEHANDLING OG PLEJE AF 
TUBERKULØSE m. m.

10 . . .  Loven gælder ikke for Færoerne. For disse oer gælder vedblivende lov nr. 
115 af 12. marts 1918 om íoranslallninger lil tuberkulosens bekæmpelse og lov nr. 66 
af 29. marts 1921 om statsstotle li) tuberkuloses sygebehandling, således som disse er 
ændret ved kgl. anordning nr. 185 af 1. april 1921, jfr. kgl. anordning nr. 138 af
22. marts 1939 og kgl. anordning nr. 2 19 af 30. seplembcr 1921, hvorved de nævnte 
love blev udvidet lil al gælde for Færoerne.

22. mars Rundskriv frá landsslyrinum til ólí KOMMUNUSTÍRI víðv. skyldum 
teirra.

I rundskrivi dagfesl 2. januar 1931 hevur Færó amt sell upp yvirlit yvir tuð, 
kommunuslyrini gjiignum arið ei»a al avrika, við lilskilan nær hesi arbeiði eíga 
al verða gjord.

Siðan hetta y\irlit varð gjort eru jiamlar lógir broyttar og nyggjar sellar í gildi 
soleiðis, at kommunurnar i vis^um forum eru slopnar undan skyldum og i  bðrum hava 
fingið álagt nyggjar.

Landsstyrið heldur ti orsiik verða al gera hetta yvirlit umuflur sumsv urandi nú- 
galdandi lógum og fyriskipanum, tó við lilskilan. at hetta eins og tað íyrra ikki ska! 
takasl sum fullfiggjað ollum skyldum kommunuslyrisins viðvikjandi, men sum ein 
stuðul serliga har nyggir limir eru komnir í kommunuslyrið.

Landsstyrið vil eisini her visa á, al umráðandi er al kassubók kommununna verður 
gjiilla fíird og regluliga gjord upp og sainanhildiu við kassapeningin. I samband 
við hesum skal verða vist á. al ikki beri formaSurin, men eisini hinir limirnir av 
kommunuslyrinum standa lil svars fyri umsitingini av iruitbkum og ognum komm- 
ununnar og liuvu allir eins áhyrgd av, at kommunuskalturin verður regluliga 
kravdur. Er skitllaborgarí trekur at rinda skull ræltslundís, er ikki nóg mikið al 
krevja hann, men eigur kommunustyið, lá so er, at vend« sær li) syslumatmin fyri 
ai krevja pant in g og/ella senda arbeiðisgevara hunsura krav um at halda eftir í lon, 
fiskiparti ella uðrari innlóku hansara fyri fallnur tkatlir.

Teir lulir, sum panlaðir eru, eigur konimunustyrið ut fyrireika seldar aftuná 
samráðiug við sorinskrivaran.

Kommunustyrið eigur uL boða ríkisumboð'inanninum frá, lá ellisrcntu- ella av* 
lajnisrentunjótari doyr ella flylur av Landínum við til?kilan, nær hann er deyður 
ella nær og hvar hann er flutlur —  er liann fluttur til Danmarkar, so eigur greiðilíg 
adressa at verða tilskilað.

1 árinum avrikar kommunuslyrið hesi arbeiði:
JANUAR: Seiiuul 1, januur kunn“erð um innsendan av sjúlvuppgávum, Hon 

verður lalin inn í sqinasta lugi 15. januar oj» viðvikjandi teirmim, sum hava lóg-

' )  Sbr. kunngKrS 3B. mart l'J53.
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giltar handilsbokur, í seinasta lagi 31. januar, jml. 17. gr. t skutlalógini frå 12, 
mars 1923.

Úlfyllingarbloð lil sjálvuppgávu verða latin ollum, sum ællandi koma undir skallu- 
skyldu, 17. gr. 7. pk. í ‘kattalógini.

fnnan 4. januar verður avskrivt av fólkatingsvallistunum send íormanni valnevnd- 
arinnar, jml. lóg 28f I 1916 § 12, og verður avskrivt av loglingsvallistunum send 
valnevndini í ávarðandi vuldomi, jm l. lój; um Foroya logting Frá 28/3—23 § 3.

Skjótast gjoríigt ajtaná nyggjár:
Kviltan bjálp ika^ans fyri poldnan sluðul frá kommununi verður send landsslyr- 

inum, sí hjátpika-ssaskipanina 25. februar 1914 § 10.
Faríð verður undir at gern upp rokn^kap kommununnar.
Tá listin yvir bíirn, sum ikki hava verið í skúla allur skúladagarnar í oktober 

ársfjórðingi, er komin, verður hann viðgjordur á fyrsta fundi og úrslitið boðað 
skúlastjórnini, jml. skúlaskipanina frá 16. januar 1912 § 3.

Tá nyvalt kommunustyrið lekur við, verður á fyrsta fundi valdur formaður og 
næstformaður fyri árið. samb. 11. gr. i kommunulógini frá 28. februar 1872 og 
\e rð u r úrslilið kunngjort landsstyrinum. Eisini verða lim irnir til tær vanligu ser- 
nevndir valdir, sí 15. gr. i kommunulógini.

Val av valnevnd, og fetagsvalnevnd, har fleri valstoð eru í sófcnini, samb. komm- 
unalu vallógini frá 30. apríí 1909, 30. januar 1923 og kunngerð 17. juli 1931,

Val av sóknarprannikoðara samb, 29. gr. í kommunulógini.
Hevur kommunan Heilsuskipan, verður heilsunevnd va!d og gerðabók hennara 

víðgjord.
FEBRl AR: lniutn 5. februar; Kunngerð um ul skuUalistarnir verða lagdir fram 

sambi 19. gr. í skattalogirii frá 12. marts 1923.
Kommunuskatturin verður álíknaður, jmt. 19. gr. í skaUnlógtni og lístin skriv- 

aður.
Teimum, hvors sjálvuppgáva er ikki góðtikin, verður hella gjort kunnugt.
5 -75. jebruar: Skaltalistin og fíggjarætlan kommununnar fyri komandi fíggjanár 

liggja frammi Lil altnent eftirlil, jmt. 25. gr. í kommunulógini frá 28/2 1872 og
19, gr. í  skattalógini.

5. februar; Avrit av fíggjurætlanini verður sent Foroya landsstyri.
Inimn 18. februar verða skattakærur at senda kommunustyrmum, 19. gr. í skultu- 

tógini.
18. februar- 1. murs verða kæ rurnar viðgjordur, jml. 20. gr. í skattaíógini. Verður 

ikki góðtikin, verður i svarinum lit klagaran vist á, al Jiann eigur ra;li li! at sendo 
skaltanevnd Foroya loglings kæru y iir  sloðu konrmunuslyrisin^.

1. februar fellur skatlurin fyri fyrra liálvár til gjaldingar, jmt. 39. gr. í skatta
lógini.

MARS: fnnan 1. mars verður eiU eintak av líkningarlistanum sent 'Foroya gjald- 
stovu, sbr. 3. gr. í lóg nr. 202 frá 15, mai 1939 um skait til landskussan.

/  mars— mai verður hildin ársroynd i fólkuskúlunum.
Innan 15. mars verður kommunurokfiskapurin latin sóknorgrannskoðaranum, lóg 

28/2 1872 § 29.
APRIL Innan 1. april verður eilt eintak av likningarlistanum samun við sjálv- 

uppgávum, rokmskapum o. íi. fylgiíkjolum sent LíkninparráK Foroya, jm t. 33, gr. 
í skattalógini.

fnnan 15. april letur sóknargrannskoðarin kommuniirokniskap'm aftur tí! komm- 
unustyrjð við viðmerkingum sínum. Kommunulógin § 29.

/  april -  mai verður listin yvir born, suni ikki hava verið i skúla allar skúladagar 
í januar ársfjórðingi. viðgjordur og úrslilið kunngjiirt skúlastjórnini,

MAf: Innan 15. mai svarur kommunustyrið viðmerkingar sóknargrannskaðnrans 
og verður roknifkapurin síðanj saman við viSmerkingunum og svari kommunustyr- 
isins lagdur fram lil alment eflirlit í Id dagar aftaná at hetta er lyst frammanundan, 
jmt. 29. gr. í kommunulógini.
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Umsoknir ella onnur má), sum skulu fyri loglingið, verða í seinasta lagi í mai 
mánaða send gjcipnum landsstyrið.

JU N I: Innan J5. ju n i verður kommunuroknskapurin fyri farna rokniskaparár 
saman við iiliutn skjolum og hjálpikassarokniskapurin, eisini við skjíilum, sendur 
Foroya landsstyri, s) 29 gr. í kommunulóginj við seinri broytingum og lóg um 
kommunalar hjálpikassar frá 25. februar 1914.

í juni mánaða verða persónar, sum ílullir eru í kommununa i fyrra árshelmingí, 
sellir í skatt, jmt. í. gr, í kommunalu skallalógini og 3. gr. í lóg um skall lil lands- 
kassan frá 15. mai 1939.

JU LI: I ju li— august verða lístarnir yvir biirn, sum ikki liava verið í skúlo allar 
skúladagar í aprí! ársfjórðingi, viðgjiirdir og úrslit kunngjort skúlastjómini.

AUGUST: /  iw gtn t feltur 2. árshelmingur av kommunu^kallinum lil gjaldingar, 
samb. 39. gr. í skaltalógini.

OKTOBER: /  oktober verða oyðubloð til eplastatistikk útflyggjað, jmt. kunngerð
18. december 1950.

/  ok tober—novem ber verða lístarnir yvir born, sum ikki hava verið í skúla allar 
skúladagur, viðgjordir og úrslilið kunngjort skúlastjómini.

/  oklober árið fyri vanligt kommunuityrisval ger valnevndin vallislor lil kornm- 
unustyrisval, jmt, 5. gr. í replujrerðini um kommunustyrisval frá 17. juti 1931.

20. oktober verður kunngjort, at lístarnir liggja frammi til alment eftirlit.
NOVEMBER: f fyrru helvt av november mánaða verður fóIkatingsvaJiistin gjordur, 

sí lóg 28. apríl 1916, I seinri belvt av mánaðanum verður lislin latin nevninga- 
grundlislanevndini lil láns. ;Loglingsva!listarnir verða gjiirdir samstundis, sí 3. gr. 
í lo»tingslógini frá 28, mars 1923, jmt, lógtingslóg nr. 4  frá I I .  mai 1918 um val 
til Foroya logting.

20. novem ber: Kunngerð um al hesir vallistar verða framia<idir til alment eftirlit, 
jml. 9. gr. í ló" 28/4 1916 og 3. gr. í loglingslóg nr. 4 frá 14 5 19-18.

20. norém bcr: Kunngerð um al nevningagrundlistin verður framlagdur tíl al
ment eftirlit, sbr. leiðbeining 3. juli 1924.

1.—-15. novem ber verða kommunalu vallistam ir lagdir fram til alment eftirlit, og 
skal kæra yvir he-ar verða send valnevndini innan 18. november.

15, novem ber verður eplaslalistikkurin gjordur, jm t, kunngerð 18/12 1950,
/  novem ber— decem ber er seyðuteljingin, sambart kunngerð 18/12 1950,
Seinasl. 30. novem ber verður eplastotislikkurin sendur ayslumunnunum (landfút- 

anum ). kunngerð 18/12 1950.
Kommunustyrisval er 4. hvort ár í november—december mánaða, jm t. 3. gr. og

6 . gr. í reglueerð um kommunustyrisval 17. juli 1931, broytt í loglingslóg nr. 61 frá
2, december 1919.

DECEMBER: Seinaxt 1. dcccm bcr aflurrindar kommunan gjaldátovuni sin part 
av ellisrenluni, avlamisrenluni og barnaslyrkinum fyri farna fíggjarár, jmt. logtings- 
lógirnar nr. 1 1, 15 og 16 frá 12, januar 1950.

Seinra helvt av decem ber: Persónar, sum eru flullir í kommununa í seinra hólv- 
ári, verða sellir í skatt sum tilflytarar, jm t. 4. gr. í skatlalópini og verður avrit av 
lislanum sent gjaldstovuni. o<r eitl saman við ollurn lilhoyrandi skjolum senl líkn- 
ingarráðnum, samb. 3. gr. t iandsíkattalógim frá 15. mai 1939 og 33. gr. í skalta- 
lógini frá 12. mars 1923, við seinri broytingum. Fíggjarætlan kommununnar fyri 
komandi í í “>rjarár verður gjord, sambart 21. gr. i kommunulógini. jml. 17. gr. í 
skallalógini.

FaJru'vrulin viðger kærur yvir kommunala vallistan og verða torvandi broylingar 
gjordar innan endan av december mánaða. jmt. reglugerð um kommunuval 17, juli 
1931. •

Å seinasta kommunuslyrisfundi i árinum  verða formaður og næslformaður fyri 
komandi ár valdir og verður mógulig broyling kunngjórd landsstyrinum.

Seinasl 31. december verður vvirlit yvir seyðaleljingina senl syslumanninum (land- 
fútunum), kunngerð 18. december 1950.
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22. marls 1952

22. m arls An. nr. 129 om ikrafttræden aí lov nr. 109 af 15. mart? 19 59 om 
HVALFAPsGST samt ang. regulering aí hvalfangst.

(Se bek. nr. 131 af 2. apr. 1952),

28. marls LI. nr. 17 om SKAT TIL LANDSKASSEN.
1 IndkomsUkatlen lil landskassen ndrkrives efler de regler, som indeholdes i lov 

nr. 202 of 15> maj 1939 med nedennævnle ændringer.
2 § 2  i lov nr. 202 af 15. maj 1939 nffatles således:
Den i § 1 omhandlede skat erlægges efler folgende skala:
Er indtæglen under 2.000 kr. svares ingen skal.

Er intHæalcn men under svares nf og a f resten
kr. kr. kr 1< r.
‘>000 3000 20 2000 3 O/ o
3000 4000 50 3000 4 %
4000 5000 00 4000 5 %
5000 0000 140 5000 6 %
6000 7000 200 0000 7>/a %
7 (K)0 8000 275 7000 í) °!o
8000 10.01'0 305 8000 10 o/o

10.000 15.000 565 10000 12 0'0
15.000 20.000 1105 15,000 20 %
20.000 30.000 2105 "0000 25 »/o
30 000 -10.000 4005 30000 31 %
■10.000 50.000 7705 10.000 44 o/o
50.000 75,000 12105 50 000 •17 «/o
75000 100 000 23915 75.000 50 «/„

100000 200.000 30415 100.000 52 «/,
200.000 400.000 88115 200 000 54 o/o
over 400.000 100415 400 000 50 o/0

1 det efler foranstående regler udregnede skaltebelob gives der, når indtægten 
er under 7.000 kr., et fradrag pá 35 kr., og når indlæglen er 7.000 kr. eller der
over, et fradrag pá 25 kr. for hvert barn (det er æglebarn, barn udenfor ægteskab, 
for moderens vedkommende såfremt hun er skatteyder, stifbarn, adoptivbarn og 
plejebarn, for hvis pleje der ikke ydes 'vedvarende vederlag), som ved begyndelsen 
af kalenderåret er under 15 år, og som ikke har midler til at bekoste sit eget un
derhold.

3 For skatteåret 1952/53 erlægges af alle, som i henhold lil lov nr. 202 af 15. 
maj 1939 er pliglige al svare indkomstskat lil landskassen, og som har en skatte
pligtig indlægt på 5.000 kr. eller derover, en ekstraskat, som udgor 30 %  af del 
skatlebelob, der pålignes efter reglerne i § 2 i nærværende tov.

Ekstraskatten forfalder lil betaling samtidig med den ordinære landsskat.1)

28. mars —  Logtingslóg nr. 17 um SKATT TIL  LANDSKASSAN.
1 Innlokuskallurin til landskassan verður útskrivaður eftir leimum reglum, ið 

standa í lóg nr. 202 frá 15. mai 1939 við niðan fyri ásetlu brovtingum.
2 § 2 í lóg nr, 202 frá 15, mai 1939 verðnr orðað soleiðis:
Tann í 1. gr. nevndi skallur verSur lalin eftir hesum reglum:

E r skallainntokan minni enn 2.000 kr., verður eíugin skattur lalin.
(Sbr. oiminlyri).

í lí eflir framman fyri slnndandi reglum úlroknaða skatti verður, har inntokan 
er minni enn 7.000 kr,, givin ein frádráltur uppá 35 kr., og har inntokan er 7,000 
kr, ella meira, givin ein frádráttur uppá 25 kr. fyri hvort barn (lað er lijúnarbands-

*) Ekstraskatten gælder ogsfi íor 1953/54, jfr. 11. nr. S af 26. m arls 1953.
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barn. barn uttan hjúnurbands, lu ið móðirin er skaltgjaldari, stjúkbarn, ælLleitt barn 
og fosturbarn, sum ikki er lalið sloðugl foslurgjald fyri), sum við års byrjan cr 
yngrj enn 15 ár, og sum ikki sjálvl hevur evni li) al koila uppthald síll.

3 Fyri skattuárið 1952/53 verður ulngdur 6 tium} sum sam bart íóg nr. 202 frá
15. mai 1939 ha \a  skyldu al rinda skutl lil luadckassan og sum hava eina skalt- 
leggjandi innliiku, ið er 5.000 kr. ella meira, ein eykaskallur, sum er 30 r'ó av leirri 
hædd, tey eflir 2. § í hesari lóg hava skyldu al rinda,

Hesin eykaskallur fellur lil gjaldingar saman við vanliga landsskatlmum.1)

29. marls LI. nr. 18 om ændr, i II. nr. 72, 22. dec, 1951, OM FISKERNES 
AFREGNING OG LØNRECULERINGSFOND. (Indfojei i 1951).

31. marts FINANSLOV FOR 195253, Tekstanmærkning.
Ti) § 21. Undervisningsministeriet bemyndiges lil at lade del ved re=kript af

18. apr. 1832, jfr, § 33 nr. 2 i lov om skole- og undervisningsvæsenet på Færoerne 
af 1. m arti 1851, hjemlede depulal lil Færoernes mellem- og realskole bortfalde.

2, apr. Bek. nr, 134 af an. om ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. marls 1939 om 
HVALFANGST og regulering af hvalfangst.

1 medfor af den bemyndigelse, som er giv el fiskeriministeren ved § 16 i k^l. an
ordning af 22. marls 1952 om ændring i kgl, anordning nr. 181 af 22. april 1939 om 
ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. marts 1939 cxm hvalfangst samt angående regu
lering af hvalfangst, bekendtgores herved kgl. anordning nr. 181 af 22. april 1939 
med de ændringer og tilfojelser, som er en folge af kgl. anordning nr. 312 af 28. 
junt 1950 og fornævnte kgl, anordning af 22. marls 1952 som

Kgl. anordning om ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. marts 1939 om hvalfangst saml 
angående regulering af hvalfangst,

1 I henhold til den regeringen v ed '§ l  i i lov nr, 109 af 15. marls 1939 om hval* 
fangsl dertil givne bemyndigelse sælles herved nævnte lov i kraft fra den 1. maj 
1939 at regne,

2 Til yderligere beskyttelse af hvalbestanden udover de i lov nr. 109 af 15. marls
1939 om hvalfangst indeholdte bestemmelser fastsættes herved i medfor af den rege
ringen i fornævnte lovs § 11, jfr. § 12, dertil givne bemyndigelse og i overensstem
melse med den internationale overenskomst af 2. december 1946 angående regulering 
af hvalfangst med tillæg folgende beslemmelser og forskrifter.

Almindelige bestemmelser.
3 Ved flydende hvalkogericr forslås skibe, som er indrettet lil tilvirkning af hvaler 

helt eller delvis.
Ved hvalfangerskibe forstås skibe, som anvendes til forfolgelse, fangst, drab, slæb

ning eller opsporing af hvaler.
Ved landstationer forstås dels virksomheder på landjorden bestemt til tilvirkning 

af hvaler helt eller delvis og dels sådanne flydende hvalkogericr, som bliver variat 
sat på grund på for-itranden.

4 De i nærværende anordning anvendte navne for de forskellige hvalarler skal 
forstås således:

1. Ved bardehvaler forstås alle andre hvaler end landhvaler,
2. Ved blåhvaler forstås alle arter af blåhvaler Balaenoptera eller Sibbaldus mus- 

culus (engelsk: blue whale, Sibbald’s rorqual, Sulphur botlom ).

>) Sbr. 11. nr. 5, 26. mnrs 1953.
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3. Ved finhvaler forstås alle arter finhvaler — Balaenoptera physalus — (engelsk: 
common finback, finner, coramon rorqual, finback fin whale, herring whale, ra- 
Eorback, Iruc fin whale).

1. Ved gråhvaler forstås alle arler af gråhvaler Rhachianectes glaucus (en
gelsk: grey whale, Califortiia grey, dcvil íish. hard head, mussel digger, grey 
back. rip sack).

5. Ved knolhvaJer forslås alle arler knolhvaler — Megaplera nodosa eller novae- 
angliae (engelsk: bimdi, humpback, humpback whale, humpbacked whale, 
hump whale, hunchbacked whale).

6 . Ved relhvaler Balaena mysticetus; Eubalaena glacíalis, E. australis, etc.; 
Neobalaena marginala —  forslås bl. a. folgende bardehvaler: Nordkaperen, Gron- 
landshvalen, Sydhaveis sletbag, Pacifik relhvalen og Sydhaveis dværgrethval 
engelsk: Atlanlic righl whale, Arctic righl whale, Biscayan ríght whale, bowhead, 
greal polar whale, Grcenland right whale, Greenland whate, north caper, North 
Atlanlic right whale, North Cape whaíe, Pacific righl whale, pigmy righl whale 
eller soulhern pigmy righl whale, soulhern righl whale),

7. Ved spermacclhvoler forslås hvaler, der er kendt under nauiet spermacethvaler, 
kaskelotter, pothvaler—  Physeler catodon — (engelsk: sjMírm whale, pot whale, 
spermacel whale; fransk: eachalot).

8 . Ved sejhvaler forslås alle hvaler kendl under navnet Balaenoptera borealis, sej
hval, RudolphPs rorqual, pollack whale eller coalfish whale, herunder indbefattet 
Balaenoptera Brydei: Bryde1 s hval.

9. Ved dauhvaler forstås alle herrelíise dode hvaler, der findes drivende.
10. Ved minkhvalcr íorMás alle hvaler kendt under navnet: Balaenoptera acutoro- 

strata, B. dawdsoni, B. hulloni (engeUk: lesser, rorqual, lillle piked whale, minke 
whale, piked-headed whale or rharp headed Tinner).

5 Fangst eller drab af gråhvaler eller relhvaler er forbudt, medmindre kodet og 
produklerne af sådanne hvaler udelukkende anvendes til stedligt forbrug som men- 
neskefode.

G Fangst eller drab af hvalunger eller diende hvaler, hvalkalve og hunhvaler led
sagel af unger (eller diende hvaler) er forbudt.

7 Fangst eller drab af hvaler af nedennævnte arter, der ikke holder de nedenfor 
angivne mindstemål, cr forbudl på den nordlige halvkugle:

Blåhvaler ............... ......... ...................................... ....21,3 m
Finhvaler ............... ......... ...........................................10,8 m
Sejhvaler ............. .....................................................12,2 m
Knolhvaler ............. ............................. ................... .....10,7 m
Spermacet!)valer tíl levering til iandslationer . ..  10,7 m

Herfra er dog undta.get blåhvaler, der ikke måler mindre end 19.8 m, finhvaler, 
der ikke måler mindre end 15,2 in, og sejhvaler, der ikke rniåler mindre end 10,7 m, 
under forudsælning af, at disse hvaler leveres til landstationer, og deres kod anven
des til stedligt forbrug som jneuneskefdde eller dyrcfode,

Ved hvalernes mindslemål forstås den i en vandret lige linie målte afstand mellem 
overkæbens forkant og hakket i halefinnen.

Målingen skal med så s!or nojagtighed som muligt ske ved hjælp af cl slåSmåle- 
bånd, der skal trækkes i en lige linie parallelt med hvalens krop. Målingen forelages, 
nar hvalen ligger på dæk eller platform.

8 Ejere af flydende hvalkogerier, hvalfangerskibc eller landstalioner, er pliglige 
hvert å r til fiskeriministeriet at afgive oplysninger om den samlede nfíoniiing lil lu er 
enkelt skylle og hver enkeh af mandskabet samt om den måde, hvorpå afliinningen for 
hver enkeh af dem er beregnet.

Del er forbudl al udbetale skytter og mandskab på hvalfangere bonus eller andet
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vederlog, der er beregnel i forhold til arbejdeis resultat for hvaler, hvis fangsl er for
budt i medfor af de i denne anordning givne bestemmelser.

9 Alle fangne hvaler {minkhvaler undtaget) skal leveres til et flydende hvalkogeri 
eller en landstation, og alle dele af sådanne hvaler skal behandles ved kogning eller på 
anden måde, med undtagelse af indre organer, hvalknogler og hvalfinner saml kod af 
spermacethvaler og dele af hvaler j det liele taget, når disse bestanddele er bestemt 
lil menneskefode eller dyrefoder.

Fuldstændig behandling af kroppe af dauhvaler og af hvaler, der bruges som fen
dere. behover dog ikke al finde sted, når kodel eller knoglerne er af dårlig beskaffen
hed.

10 Hvaler, der fanges enten til flydende hvalkogeríer eller til landstationer, skal 
lydeligl mærkes, således al det fremgår, hvem der har fangel hvalerne, og i hvilken 
rækkcfolge de er fangel.

Del påhviler alle hvalíangere pr. radio ul give det pågældende flydende hvalkogeri 
eller vedkommende landstation meddelelse om tidspunklel for fangsten, hvalens art 
og mærkningen af denne, jfr. stk, 1.

Den i henhold til slk. 2 omhandlede meddelelse skal på del flydende hvalkogeri eller 
vedkommende landstotion straks indfores i en prolokol, som til enhver tid skal være 
tilgængelig for hvalíimgstinspektorerne.

Endvidere skal der i denne protokol indíores folgende yderligere oplysninger, efter
hånden som disse indlober:

1) lidspunklei íor påbegyndelsen af hvalens tilvirkning,
2) længde, jfr. § 7,
3) kon,
4) oplysning ved hunhvaler, om disse er mælkcfyldte eller diegivende,
5) længde og kon af eventuelt forefundet foster,
6) nojaglig forklaring angående enhver beskadigelse.

11 Hvalfangsl på den sydlige halvkugle og de dele af Stillehavet og Det indiske 
Hav, som er beliggende på den nordlige halvkugle, er kun tilladt efler forudgående 
ansogníng til og tilladelse meddelt af fiskeriministeriet, idet der med hensyn til 
mindstemål, frednrngstider m. v. er fastsat specielle regler for disse områder.

Særlige bestemmelser gældende jo r  flydende hvalkogeríer, der driver hvalfangst på 
den nordlige halvkugle.

12 Del er forbudt al benytte flydende hvalkogeríer eller dertil knyttede hvalfanger
skibe til fangsl. eller tilvirkning af bardchvaler i folgende havområder:

a. 1 havområderne norden for 66° nordlig bredde med undtagelse af del område, 
der strækker sig fra 66° nordlig bredde nordefler lil 72° nordlig bredde mellem 
150° fistlig længde ostefier og 140° vestlig længde.

b. t AUanlerhavet med lilgrænsende vande norden for 40° sydlig bredde.
13 Uanset bestemmelserne om forbud mod fangst og tilvirkning aí hvaler i fred- 

ningslidcn skal tilvirkningen af hvaler, der er dra:bl i slutningen af fangstperioden, 
tilendebringes umiddelbart efter fangslperiodens udlob,

14 Fangst af hvaler til flydende hvalkogeríer skal reguleres således, at ingen hval
krop forbliver længere i siien end 33 limer, regnet fra del tidspunkt hvalerne er 
dræbt, indlil dc er lagel op på hvalkogeriets dæk for lilvirkning.

Herfra er dog undtaget hvaler, der anvendes som fendere, hvilke hvaler skal be
handles så hurtigt, som del er praktisk muligt.

Særlige bestemmelser gældende udelukkende jo r  landslationer.
15 Det er forbudl al benytte an landslation og dertil knyttede hvalfangerskíbe lil 

fangst eller tilvirkning af bardehvaler og spermaeelhvaler uden íor de i medfor af 
nærværende paragrafs slk. 2 omhandlede fangslperioder.

Fiskeriministeriet fastsætter en fangslperiode íor alle landslationer og dertil knyt*
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lede hvalfangerskibe, i hvilken fangst eller lilvirkning af bardehvaler, spermacet- 
hvaler og minkhvaler er tilladt. Fangstperioden fastsættes lil hojst 6 på hinanden fol
gende måneder inden for el tidsrum af 12 måneder. Fangstperioden for minkhvaler 
behover ikke nt være sammenfaldende med perioden for fangsi af bardehvaler og 
spermacethvaler.

Uansel bestemmelsen i stk, 2 kan tilvirkning af hvaler, der er fanget inden for en 
fangstperiode, fuldfíires efter udlobet af denne.

16 Det er forbudt at fange et storre antal hvaler for levering ti! hvalstationer end 
det antal hvaler, hvalslalionen med tilhorende personale kan tilvirke på forsvarlig 
m£de inden 36 timer Tegnel fra det tidspunkt, hvalen er dræbt,

Tilsyns bestem m eiser.
17 Tilsynet med overholdelsen af de i denne anordning fastsatte bestemmelser ud

fores af de stedlige politimyndigheder og hvalfangstinspektorer samt om fornodent 
af de af statens skibe, som dertil af fiskeriministeren måtte blive udsete.

Hvalfangslinspektbrer, om udnævnes og lonnes af stolen (for Færoernes vedkom
mende af del færoske landsstyre), har under lilynets udovelse samme myndighed og 
nyder samme be?kyttelse sotn polilibeljcnte.

Hvalfangstinspektoreme skal særlig påse:
1) at der ikke fanges fredede hvaler,
2 ) at der ikke fanges hvaler i de fastsatte fredningstider og í de fastsatte frednings- 

områder,
3) at der ikke fanges hvaler under de fastsatle mindstemål,
1-) at kroppene af de fangne hvaler udnyttes i videst muligl omfang og
5) at hvalkoge ri erne og de dertil knyttede hvalf angerskibe holdes omhyggeligt rene. 
Ombord på ethvert flydende hvalkogeri skal der være mindst to hvalfangstinspek

torer,
Iovrigt udoves tilsynet efler nærmere af fiskeriministeriet fastsatte bestemmelser.

Straffe- og pihatcbcstcmmelscr,
18 Overtrædelser af denne anordnings bestemmelser og forskrifter straffes, forså- 

vidt strengere straf ikke er hjemlet i den gældende lovgivning, med biider, hvis stor
relse nærmere bestemmes således:

Ved o\ertrædelsB af § 9 ikke under 5.000 k r .; ved overtrædelse af paragrafferne 5,
6, 11, 15 og 16 ikke under 2.000 k r; ved overlrædelse af § 7 ikke under 1.000 kr., 
og ved overlrædelse af § 8 ikke under 200 kr,

19 Udbytte af hvalfangst, der er drevet i strid med lov nr. 109 af 15. marts 1939 
om hvalfang=t eller med nærværende anordnings bestemmelser, kan beslaglægges og 
efler vedkommende politimeslers nærmere bestemmelse forbrydes til fordel for stats
kassen.

20 Boder, aom nogen ved en landstation, på et flydende hvalkogeri eller på et hval- 
íangerskib ansat person ifaldcr efter denne anordning, såvel som sagsomkostninger, 
kan inddrives ved udpantning i samtlige landslalionen, hvalkogeriet elter hvalfanger- 
skibct lilhorende ejendele.

21 Sager angående overtrædel-er af nærværende anordning behandles som politi
sager.

22 Roder efter denne anordning lilfalder statskassen.
Anordningens ikrafttræden.

23 Bestemmelserne i denne anordning iræder i krafl slraks.

3. apr, Sludninjjur til KIRKJUGARÐAR. (LSgtingsíamlykt).
1. Til kirkjugarðar stoyplir í belongi verður veittur studníngur kr, 30 pr. 1. m.
2, Tit kirkjugarðar laðaðir av gróti við einari slættari síðu verður veittur studn- 

ingur kr. 15 pr. I. m.
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(Sain-\arandi samlykl 30. okt. 1910 cr lað treyt fyri sludningi, al planur og kostn- 
aðarætlan er góðkend av tinginum, áðrenn arbciðiS byrjar, sbr, eisini skr. kirkjuslj.
2 juli 1912).

7. apr. LI. nr. 20 om ændring i II, nr. 12 af 12 jan. 1950 om FISKEVIIAGNING
(indfojet i 1950).

7. apr, LI. nr. 21 om ændring i 11. nr. 20 af 27. jan. 1950 om S1UDEVRAC- 
NING. (Indíbjel i 1950).

17, apr, K u n n f , ',  nr, 23 um VALSTØÐ lil kommunustyrisval i Kvivíkar kommunu,
Kunngerð n r. 68 frá 6 . december 1951 um valstað verður sell úr gildi.
f staðin verður her gjort kunnugt.
Kvivíkar konmiunusiyri hevur samtykt og landsstyrið góðkenl, at frá og við fyrst- 

komandi kommunustyrisvali verður valavgreiðsla lil kommunustyrisval i K uvíkar 
sóknar kommunu at fara fram á hesum báðum stoðum í sóknini;

[ Kvívík av íbúgvum i Kvivik, í Leynum, á Stykkinum og á Skælingi, og á Válinum 
av ibúgvum á Válinum og í Nesinum.

18. apr. StatFm. skr. om BRYiDNING AF TUFSTEN.
Under henvisning til den med hr. rigsombudsmandens skrivelse af 25. januar 1952 

fremsendte sag vedrorende sporgsmålel om brydning uf lufsten på Vågoen skal man 
nteddele, nl minisleriel for offentlige arbejder i skrivelse af 5. april 1952 herlil har 
udtalt, at den nævnle brydning efter ministeriets formening ikke falder ind under lov 
nr, 181 af 8. maj 1950 om efterforskning og indvinding af råsloffer i kongeriget Dan
marks undergrund.

18, apr. — Kunng. nr. 24 um NAUTISK ROYNDARKAMAR fyri skipsljós og kum- 
passir.

1 Eftir samráð við ríkisstyrið er setl á stovn i Tórshavn naulisk royndarkamar,
2 Royndarkamarið hevur til uppgúvu at kanna og siðani geva prógv (eertificat) fyri 

skipsljós og kumpassir.
3 Kanningin verSur framvegis framd eftir reglunum í kunngerðum nr. 10 og II 

frá 30. januar 1930.
4 Stovnsctingar- og raksirarúlreíðslur verða goldnar a\ landskassanum. sum lil 

lutvisa afturrindan av hesum fær tey gjiild, sum skulu latast fyri kunning og prógv.
5 Tey í § 4 nevndu gjold eru hesi:
Fyri kanning av skipsljósum kr. 20.—  fyri hvort ljósið,
Fyri kanning av kompassum kr. 20.—  fyri hviirja kumpass.
Fyri kanning av skipsljósum og kumpassum, ið ikki kunnu (áa prógv, kr. 10. fyri 

hvort ljósið og hviirja kumpass.
Fyri avrit av nyggjum prógvum kr. 2 .— fyri hvori.

19. apr. —  Justm. skr. om TRYGGINGARSAMRANDIÐ »Foroyar«,
Justitsministeriet har under d, d, tilskrevet hojesteretssagforer Henrik Bache. Slorm-

gade 12. Kiibenhavn, således:
»1 en herlil indsendt skrivelse af 17. december 1951 har De til brug for en af Dem 

for gårdejer N. N., Ulstrup, mod forsikringsselskabet »Tryggingar-sambandíð For
oyar«, Thorshavn, Færoerne, anlagt retssag anmodet om en udtalelse fru justilsmini-
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steriet orn forskellige sporgsmfil vedrorende selskabel og dets ret lil a l tegne an
svarsforsikring for m olorkoretojer.

[ anledning heraf skal man meddele, at selskabet er oprettet den 1. ju li 1940 i 
lienhold til Fæ ro amts kundgorelse om m idlertidige bestemmelser for Færoerne om 
forsikringsvirksom hed nr. 14 af 17. juni 1910 med eneret til at tegne andre nye for
sikringer af færosk ejendom  eller interesse end livsforsikringer.

Selskabet er aldrig anerkendt a í justitsm inisteriet, hvorved bemærkes, at de under 
kriiíen af lagtinget vedtagne og af Færo Amt kundgjorte bestemmelser efler aftale 
mellem den danske regering og laglingcl forblev i kraft, indtil en ny styrelsesorduing  
hkn indfort for Færoerne. Fra 1. april 1948. da lov nr. 137 af 23 . marts 1918 om 
JVriiernes hjem m estyre trådle i kraft, overloges såvel motor- og færdselsforhold  
som forsikringsvirksom hed som færosk sæ ranliggende, jfr. den loven vedfiijede 
liste A, pkt. 12 og 16.

Det tilfojes, al en af selskabet legnet ansvarsforsikring for et på Færoerne indregi
streret m otorkoretoj stedse er blevet betragtet som tilstrækkeligt grundlag for el 
færoisk motorkoretojs mdkðrsel og benyttelse her i landel.«

21. apr. —  LI. tir. 25 om  VALUTA OC PRISER.
1 |)er nedsættes el valuta- og priskontrolråd med det formål at forvalle den frem 

mede valuLa, der ind ljcnes eller stilles til landets rådighed, sam t kontrollere priser og  
^prisudviklingen i landet.

Ved lovens administration vil der være at tilstræbe så normale prisforhold som  
nniiigt for at fremme en tilbagevenden til normale forhold,

2 ilådel. består  af 3 medieminer.  LandslyreL vælger fo rm an d e n  og de ovrige 2 e íter  
indstilling f ra  f inansudvalge t.

Intel af rådels medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, som berorer 
erhvervsvirksomhed, i hvilken han er interesseret eller lil hvilken ban er knyttet.

Rådets  m edlem nier  h a r  u n der  ansv a r  efler loven tavshedsp lig t  i udforeiset) af 
deres hverv  ef ter  denne lov.
. -3 Rådets medlemmer oppehærer dagpenge efler reglerne om laglingets stående 

udvalg. D og kan der a í landsstyret efter indhentet erklæring fra laglingets finansudvalg 
tillægges rådets íormand et fast honorar, der træder i stedet for dagpenge.

Rådet kan i del om fang, det måtte være påkrævet, få bistand af laglingets tjeneste- 
mænd efter landsstyrets nærmere bestemmelse.

Iiivrigi antager rådet fornoden medhjælp efler indhentet godkendelse fra lands
styret.

Landsstyret udfærdiger nærmere inslruks for rådel.
lu lgifterne ved rådels virksom hed afholdes af landskassen.
4 Rådet har at påse, at Færoernes udenlandshandel foregår på betryggende grund

lag og al landets betalingsevne opretholdes.
Ved tildeling af valuta bor del påses, al de varer, der im porteres, kíibes billigt og  

bedst muligt og så vidt gorligt direkte fra producent.
5 Ved beregning af varepriser såvel ved salg en gros som  en delail —  lægges 

varens faktiske indkobspris til grund med tillæg af de faktiske om kostninger —  
■transportomkostninger, assurance m. v. til varens hjem bringelse på lager.

Del er ikke tilladl en og sam me handel al indregne i en vares pris mere end een 
normal grossist- eller detailavanee.

Varer der im porteres af en grossist, m å ikke af grossisten videresælges til andre 
grossister, men kun direkte til en detailhandel.
. B Rådet afgiir, hvad der i del enkelte tilfælde kan godkendes som normal engros- 

og detailavanee.
Hiidet kan påbyde prismærkning af varer og foreskrive de nærmere regler herfor.
Hadet er befííjet til i alle forhold, hvor konkurrence ikke er tilstrækkelig lil al 

sikre on fri prisdannelse og hvor der af hensyn lil sam fundels interesser skonnes på-
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krævel at fastsætte og offentliggøre maksimalpriser, maksimalavancer, maksimal* 
takster og mestertillæg, og derhos rneddele pålæg, som ikke må overskrides. . ■

Forinden endelig beslutning iræffes om fastsættelse af maksim alpris m. v. efter 
denne paragraf, bor rådel indkalde som rådgivende : .■■.....

a. Lederen af landshandilin, .
b. En repræsentant for Foroya arheíðarafelag. . ..
c. F n  repræsentant for Foroya heiholumannafelag. :
d. iEn repræsentant íor Foroya keypm annafelag og Havnar detailhandlarafelag..: ..
e. En repræsentant for fiskeriorganisationerne. : .■...
f. En repræsentant for Foroya búnaðaríelag. ^

g. En repræsentant for Foroya meistara- og handverkarfelag. . :
h. En repræsentant for Foroya arbeiðsgevarafelag.

líådets beslutning i m edfor af denne paragraf skal indfores i en sæ rlig boa urt 
underskrives af sam tlige medlemmer. .

7 De af rådet i henhold Lil § 6 trufne afgiirelser kan inden 8 dage fra beslutningens 
dato indankes for landsstyret.

Skormer landsstyret, al de trufne afgorclser beskærer de pågældcndes rettigheder 
på urim elig måde, kan landsstyret sætte bestemmelser ud af kraíl og m eddele rådet 
pålæg om al ændre bestem m elserne. —:

Anke af rådets afgørelser har ikke opsætlende virkning. . .
8 U rim elige priser og avancer er forbudt. :
Ved afgorelsen af, om pris-myndighederne skal gribe ind overfor en pris. skal

hensyn lages til varens kvalitet og betydning i produktionen og forbrug, og tillige 
om kostninger. .. .

9 Aftaler, vedtagelser og bestem m elser, der antages al. m edfore urim elige priser, 
er forbudt.

10 11 vor forholdene giir det påkrævet, kan rådet for et tidsrum af indtil 6  måneder 
ad gangen bestemme, al der for en vare, ydelse in. v. ikke uden rådets samtykke må 
beregnes hojere priser end de på en bestemt daio lovligt gældende [iriser.

Bestem melser som omhandlet i denne paragraf skal indfores i den i § 6 omhand
lede bog og offentliggøres ved rådets foranstaltning. :.

H  Nærværende lov komm er ikke til anvendelse på salg til eksporL
12 Rådet er befojet til at kræve sig  meddelt —- såvel fra offentlig myndighed  

som  private —  alle oplysninger, som det finder nodvendige for dels virksomhed, 
herunder også regnskabsmaterialer, og at indkalde personer til mundtlig forhandling.

Rådet er berettiget lil at få adgang til regnskaber og regnskabsboger og til .jpå 
stedet at foretage de til forholdenes oplysning fornodne oplysninger.

Desuden er rådel befojet Lil al kræve sig  forelagt fuldstændig lageropgorelse,:-gå 
detailleret som m uligt og opgjort kostpris. ■

Politiet er pligtig til at bistå rådet med undersogelser vedriirende overholdelse af 
givne prisforekrifler. Rådet skal dog selv lada sådanne undersogelser forelage.

13 Finder rådet, at priser er urim elige, påhviler det rådet at bringe forholdet l i l  
ophiir ved forhandling eller ved pålæg. v

Ft sådant pålæg skal indeholde fastsættelse af tidsfrister og kan om fatte ændringer,
i priser i eller ophævelse af aftaler, vedtagelser eller bestemmelser.

O verpriser, som ikke kan inddrages efter § 11, kan kræves tilbagebetalt dem. der 
har betalt for meget, eller fradrages i frem tidige avancer. :

14 Overtrædelse aí nærværende lov saml de af rådet givne pålæg og trufne afgor- 
eiser straffes med bode, hæfte eller fængsel indtil 2 år. :

Med sam m e straf anses den, der m eddeler rådet eller andre offentlige m yndigheder 
urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier forhold, der måtte være a í betyd
ning for den pågældende sags behandling.

Roder efter nærværende lov tilfalder landskassen. Idom mes bode. skal denne
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ía lsæ lles under hensyntagen Ul del belob, der er eller skoim es aí være indvundet 
ved  overtrædelsen, således ut boden normalt fastsættes til 10 gange det omm eldle 
belob.

Udbytte, der indvindes ved handlinger, som er strafbare i henhold li! nærværende 
bestem m elser, eller el belob, der skonnes at avare hertil, vil ved dom være at inddrage 
Lil fordel for landskassen.

15 Sager angående overtrædelse af nærvau’endc lov sam t de i medfiir a í samme 
g ivne bestemmelser behandles som  politisager,

16 Nærværende lov træder i kraft straks. Sam tidig ophæves beslemmelser nr.59 
af 9 . december 1941, nr. 51 af 19. december 1912. nr. 6  af 23. marls 19-13, nr. 14 a í
5, januar 1941. nr. 44 af 11. december 1911, «r. 45 af 11. dec. 194 1, nr. 7 af 16. maj 
1946, nr. 16 a í 21. april 1917 § 1, nr. 4 af 2. februar 1948, laglingslov nr. 3 aí 
31 . deæ m ber 1948 og laglingslov nr. 42 af 13. april 1950.

21. apr. —  L ogiingslóg nr. 25 um V ALUTA  OG P R Í5IR .
1 Eitt valuta- og p r i san s in g a r ráð  verð u r  sk ipað  við lí endaináli al umsita  ta fremro- 

atidu valu ta ,  su m  land inu tn  ognast  ella verðu r  latin til nyts lu  og al e f t iransa  pr ísum  
og  prísv iðurskiÍLunum i Sandinum.

Við um siling lógim iar verður denlur a l leggja á so normal prísriðurskifti sum gjor- 
líg l fyri al nærkast uflur lit vanligar líSir.

2 Ráðið hevur 3 limir. Landsstyrið velur fonnannin  og hinar 2 eftir lilmæli figgj- 
uraevndarinnar.

Estigin ráðslim ur má lutlaka i v iðgerðin i av cinum  m áii, sum nemur vinnu, sum  
hann er luthavari í ella er bundin til.

RnSslimirnir eru undir andsvari eftir lógiui bundnir lil lognskyldu i starvi leirra  
eftir hesi lóg.

3 lU iðslim irnir fáa dagpening e ílir  reglum um logtingsins m ilium linganevndir. Tó 
kann formaSur ráSsins fáa íasta samsyning i slaðúi fyri dagpening s a m b a r t  land- 
slyrisins avgerð eftir  Lilmæli ííggjarnevndarinuar.

R áðið kann i lorvam li mun fáa hjálp írá tiugsins lænastumonnum eftir lands- 
slyrisins nærri avgerð.

Annars lekur ráðið sær lorvandi slarvs-fólk eílir  landss-tyrisins góðkcnning.
LandsityriS ger ráðunum gjollari starvsreglur.
Útreiðsluniar av virki ráðsins ganga úr landskassanum .
4 Ráðið skal efliransa, at Foroya útlendís handil fer fram á tryggum grundarlagi 

og al lundsins gjaldorka verður hildiu í lagí.
V ið veiling av fremmanda valuta etgur den tur at vera lagdur á, at tær vorur, sum 

inn flytast aflur fyri, verða kevptar biliga og best gjorligt og heisl beinleiðis frá fram- 
leiðara.

5 í úlrokning av voruprísum —  i heilsíilu sum  smásolu —  verð u r  veruliga uin- 
keypsprlsurin a t  legg ja  Lil g ru nd .  Hartil ko m a a lla r  veru ligar úlreiðslur —  íargjold, 
tryggi ngar v. m. til voran er kom in inn á goymslu.

Tað er ikki loyvi sam a handli al innrokna meira enn ein  heilsolu- ella smásoiu- 
vinning,

Víirur, sum heilsolum aður flylir inn, raá hann ikki selja oðrum heiisolum onnum , 
men bert sinásoluhandlum  beinleiðis.

6 Ráðið ger av i hvorjum  einslakum  for i. nær ein heilsolu- og sm ásoiuvinningur 
kann sigasl at vera vanligur.

R áðið kann Ireyta prísmerking av vorum og til less fyri se ta gjollari reglur.
R áðið hevur heim ild til i ollum forum, har konkurrensa ikki er nóg mikil at tryggja  

fría prislegging og har samfelagsframi man gera tað neyðsynl al. fyrisela og almenn- 
gera hám arksprisir. hám arksvinningar, liámarksgjold og meistaragjold, og eisini at 
fyrisela prislreylir, sum ikki má farast uppura.
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Áðrenn endalig avgcrð verður tikin um íyriseting av hámarksprísi v. ni. pfs.jr 
hesi grein, eigur ráSið al liísiga  sum ráðgevandi:

a. S ljóra landsbandilsm s.
b. Umboðsmanni Foroya arbeiðarafelags.
c. U m boðsm anni Foroya heilsolutnannaíelngs.
d. U m boðsm anni Foroya keypm annafelags og Havnar delaiihandlarafdaji*.
c. U m boðsm anni fiskim annafclagaim a.
f. Um boðsm anni Foroya búnaðarfelags,
g. U m boðsm anni Foroya m eislara- og handverkarafelags.
h. Umboðsmanni Foroya arbeiðsgevaraíelags.

A vgerðir ráðains eftir hesi grein skulu forasl í  serstaka bók og undirskriv* 
asi av ollum  ráðslimunum .

7 Tær avgerðir, sum ráðið lekur eftir § 6 kunnu innan 8 dagar frá avgerðardegnum 
skjótasL inn til landsslyrið.

Heldur landsslyrið, at tær liknu avgerðirnar skerja ræltindi hansara óríimiliga, 
kann landsstyrið suta avgerðir úr gildi og ireyla ráðnum at gera avgerðirnar uni. 
aftur. ■■:■■■

Ka>ra um avgerðir ráðsíns er ikki lálmatidi.
8 Órítniligir prísir og vínriingar eru forbodnir. :
Um prísvaklið skal tala at einum  prísi, skal góðskum unur vorunar og tydning- 

hennara i fram lelðslu og brúki takast við og eisini koslnaðir.
!) Avtalur, sam tyktir og reglur, sum kunnu bava órim uligar prísir við sær. eru 

forbodnar. :
10 Har viSurskiflini gera lað neySugt, kann ráðið fyrisela upp i 6 snánaðir j senn 

at meira má ikki takast fyri eina voru, fram leiðslu v. m., uttan loyvi ráðsins, enn 
Lann pris, sum lógliga var galdandi á einum lilskilaðum  »legi. . -

A vgerðir eftir hesi grein skal forasl inn i ta bókina, sum nevnd er í § 6 og  kunn- 
gerast av ráðnum,

11 Solur lil útíliittnings koma ikki undir hesa lóg.
12 R áðið 'hevur heim ild til at krevja sasr lil handa —  frá almennum valdi og pri- 

valum  —  allar lílíkar upplysingar, sum lað finnur torvandi i virki tess, harundir 
eisin i rokns'kaparlilfar og at boðsenda raonnum til m unnligar tingingar. Ráðið hevur 
eisini algongu til roknskapir og roknskaparbokur og at írem ja tær kanningar á stað-: 
num, sum viðurskiítin i gera torvandi. .

Harafirat hevur ráðið heim ild til at krevja sær lil handa ftillfíggjaða uppgerð yvir 
vorur á goym slu, so  mikið sundurliðað sum gjorligt og gjort upp eftir kostprísi,

Logreglan hevur skyldu til at vera ráðnum til ‘handa í eÍLirkanninguro, hvussu- 
prísfyrisetingar vera hiklnar. Ráðið skal eisini sjálvi lata lílíkar eftirkanningar frensja.

13 Finnur ráðið, at prisur er »»rímiligur, skal ráðið fáa hesi viðurskifti at 'halda: 
uppat við lingingum  ella við eini prístreyt.

T ílik  prístreyt skal innihalda tíðarfreist og kann innihalda broyling i prísi ella 
avloku av avtalurn, samtyktum og reglum.

Yvirprísir, sum ikki kuitnu inndragast eftir reglunum  í gr. 11, kunnu krevjast 
endurgoldnar teim. sum ovm ikið hava rindað ella ganga upps vinnimrur í  fram-., 
Líðini. ' ' ' " ■

14 :Brol móti hesi lóg og Leint av ráðtnnn eftir henni givnu treytum og avgerðum 
koma undir sekt, befti ella fongsil upp í 2 ár,

U ndir somu revsing kemur hann, sum gevur ráðnum ella oðrum almennum valdi. 
rangar ella villleiðandi upplysingar ella tegir fyri teim viðurskifti, sum kunnu u:ra 
av Lydningi í viðgerðini av viðkom andi máli. :

Sektir eftir hesi lóg fara i landskassan. Verður sekt ny 11, ska! hon selast í mun 
til tað, sum forvunnið er ella ætlast forvum iið v ið  lógarbrotiuum , soleiðis at sektin 
vanliga verður mett til 10 ferðir forvinningin,

Urtoka. sum fingin er í verki, sum kemur undir revsing eftir hesi lóg ella so mikið
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guin hon karm ætlast Lil, verður við dóini at inndraga í landskassan.
15 Mål um brot uppá liesa lóg og tær reglur, sum gívnar eru eftir henni, fara fram  

nurn losrcgluraál.
Jíi 11 enda lóg kem ur í gildi bexnanvegin. Sam stundis fara úr gildi bráSfcngis- 

reglur nr. 59 frá 9. december 1911, nr. 51. frá 19. december 1912. nr. 6  frá 23. marts 
3913, nr. 14 frá 5. januar 1914, nr. 4 4  frá 11, december 1914, nr. 15. jfrá 11. de
cember 1911, nr. 7 írá 16. mai 19-16, nr. 16 frá 21. april 1947 § 1, nr. 4 frá 2. februar 
1918. loglingslóg nr. 3 frá 31. december 1918 og logtingslóg nr. 42 frá 13. april 
1950! ' “ '

24. apr. —  LI. nr. 26  om iHfojelse li! lov ang. brandvæsenel i Thorshavn på Fær
oerne af 28. jan. 1856. (Indfojel i 1 8 56 ).

21. apr. —  LI. nr. 27 om ændring t m idl, hest. nr. 41 af 2, dec. 1910 om LEJE
FORHOLD. (Indfojel i 1910).

2-1. apr. —  LI. nr. 28 om PRISTA L.
1 Valuta- og Priskonlrolrådel, udvidel med 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem væ l

ges aí Foroya ArbeiSarafelag, 1 af Havnar Ar-beiðsmannafelag, 1 m edlem af Foroya  
Fiskm iannafelag; Suðuroyar Fiskim annafelag, Foroya Skipara- og NavigatiJrfelag og 
Foroya Molorpassarafelag, ] medlem af Foroya ArbeiSsgevarafelag og de hand
lendes forening og 1 medlem af Foroya Búnaðarfelag, udarbejder og oífentliggor et 
pristal pr. 1. juli 1952, og derefler pr. 1. i hvert kvarSal e l pristal på grundlag af 
priserne pr, 10. i den forudgående måned for de varemængder, der indgår i det til 
enhver tid autoriserede prislulsbudgel.

2 Denne lov Lræder i kraft straks. Sam tidig ophasves § 1 i kundgorelse nr. 10 af 
U , december 1942 og § 2 j kundgorelse nr. 16 af 21. april 1947.

21, a p r .....- LI, nr. 28 um PRISTAL,
1 Valuta- og PrísansingarráðíS, víðkað við 5 íinmra, harav 1 verður valdur av 

Foroya A rbeiSarafelag, 1 av Havnar ArbeiSsmannafelag, 1 av Foroya Fiskimanna- 
íelag, Suðuroyar Fiskim annafelag, Foroya Skipara- og Navigatorfelag og Foroya  
Molorpassarafelag, 1 av >Foroya Arbeiðsgevarafelag og handilsfelogunum  og 1 av 
Foroya Búnaðarfelag, roknar út og kunnger per 1. juli 1952 og hareftir per 1. í 
livorjum  fjerðingári eiíl pristal eftir prísunum pr, 10, í m ánaðinum frammanundan 
á teini voruniigdum, sum til einahvorja tíð eru loggildar sum prLstalsgrundarlag.

2 Henda lóg kemur í gildi beinanvegin. Sam stundis fara úr gildi § 1 í kunngerð  
j>r. 10 frá 11. decem ber 1912 og § 2 í kunngerð nr, 16 frá 21. april 1917.

2. mai —  Lí. nr 31 om LANDSBIBLIOTEK’ m. v.
L andsbib lio tek .

1 Landsbibliotekels formål er:

íi) a l sam le al færosk litteniíur og så m eget som  m uligl af litteratur om Færoerne, 
b i som centralbibliotek gennem faglitteratur, skimlitteratur og anden almendan- 

nende litteratur at virke for udbredelsen af kundskaber og oplysning i landet, 
c;) at få tilvejebragt en sam ling af videnskabelig litteratur.

2 AHe trykkerier i landet er forpligtet til al afg ive lil landsbiblioteket op til 8 
írieksem plarer af alt, hvad der trykkes, stort og småt, ligeledes i optryk og særtryk
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efter landsstyrets bestem m else til enhver Ud. Trykkerierne har pligt til at aflevere fri- 
eksem plarerne og tryksagerne efterhånden, og ved årets slutning aflevere en over
sigt over alt trykkeriarbejde i det forlobne år.1) . .... ... .

V æ gring med hensyn til afleveringspliglen kan straffes med biider, der tilfalder 
landskassen. .

3 Landsbiblioteket forvalter frieksem plarcm e. D et udforer bogbytning med uden
landske biblioteker og videnskabelige institutioner.

4 Landsbiblioteket sorterer under landsstyret. D elte forer tilsyn med biblioteket 
dets bygninger og ejendele iovrigt. . . .

5 Landsstyret ansætter landsbibliolekaren, Hans lon fastsættes ved i,an. 
dels lonningslov. Det ovrige personale antages af landsstyret efter landsbíblioteka- 
rens indstilling. Landsbibiiotekaren har den daglige ledelse af biblioteket (jfr. § 9 ) .

C Landsstyret affatter overslag over bibliotekets årlige indtægter og udgifter efter 
indstilling af bibliotekaren. Det indgår i landskassens budget, bar sam me regn-:-, 
skabsår, revision og decision.

7 Over landsbibliotekets virksom hed aflægger landsbibiiotekaren for hverl rp»n .. 
skabsår beretning til landsstyret og Tórshavn byråd. ..-■

A n d re  b ild io teker.
8 Landsstyret afgor, hvilke tilskud, der skal ydes biblioteker på Færoerne, og  

fastsætter de bestemmelser, som biblioteker, der oppebærer tilskud, skal være un
dergivet. Landsbibiiotekaren fiirer på landsstyrets vegne tilsyn med de biblioteker, , 
der får offenllig« tilskud, og yder dem råd og vejledning.

í) 1 et regulativ fastsætter landsstyret de nærmere regler for landsbibliotekets le
delse og drift, dets sam arbejde nsed andre biblioteker og andre nodvendige for
hold. . ::\

L andsarkivet.
10 LandeLs officielle dokum enter ska] opbevares i landsarkivet. ' ■ ;
11 Landsarkivet sorterer under landsstyret. Dette fiirer tilsyn med arkivet o g .  

dels ejendele iovrigt.
12 Landsstyret ansætter landsarkivaren. H ans lon fastsæ ttes ved landets finans

lov. D el ovrige personale antages af landsstyret efter landsarkivarens indstilling. 
Landsarkivaren bar den daglige ledelse af arkivet (jfr. § 1 5 ).

13 Landsstyret affaller overslag over arkiveis årlige indtægter og udgifter efler 
indstilling af arkivaren. D el indgår i landskassens budget, har samme regnskabsår, 
revision og decision. '

14 Over landsarkivets virksomhed aflægger landsarkivaren for hvert regnskabsår 
beretning til landsstyret og Tórshavn byråd. :

15 I et regulativ fastsætter landsstyret de nærmere regler for landsarkivets le
delse og drift og andre nodvendige forbold. :

16 Denne lov iræder i krafl slraks, og sam tidig bortfalder slatu ller for Fas'ri) 
Amts Bibliotek, siadfæstel 16. oktober 1923.

2, mai —  L oglingslóg nr. 31 um LAÍNiDSBóKASAVN v. m,

Ltttbdshókasavn,
1 'Endamál Iandsbókasavnsins er: :

a) al savna allar fiiroysk-ar bókinenlir og so m ikið sum gjiirligt av bókmentum  
um Forovar,

b) sum m eginbókasavn við nyltiligum, fogrum og oðrum mennandi bókmentum 
at fremja útbreiðslu av kumsskapum og »pplysing í landinum,

c) at fáa lil vega eitt savn av vilskapligum  bókmentum.
2 Allar prentsmiSjur i landinum bava skyldu at lala landsbókasavninum  fyri . 

einki upp i 8 eintok av ollum, sum pren tað verður, stórum og smáum, eisini endur-

!) Sbr. kunng. nr. 42, 16. jun i 1952.
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prenlum og serprcntum eftir landsslyrisins avgerð lil einahvorja tíð. PrentsmiSjur- 
nur skuíu senda landsbókasavninum  fríeintokm i og prentlulirnar so hvort, og við  
árs enda senda yvirlit yvir all prenliarbeiði í árinum .1)

Undandrátlur í avhendingarskyldu kann revsast við sektum. sum fara í lands- 
kassan.

3 Landsbókasavnið hevur fríeintokini i hondurn. Tað skal riikja bókaskifti við 
úllendsk bókasovn og vilskapligar *iovnar.

4 Landsbókasavnið liggur undir landsslyrinum . Hetta hevur efíir iil v ið  lí, tess 
byggníngum  og ognum  yvirhovur.

5 L andsstyrið seLur bókavorðin. Hansara lon verður fyrisett í lonarlóg landsins. 
Landsstyrið setur annað starvsfólk savnsiiw eftir tilskiling landsbókavorðsins inn- 
anfyri figgjarætlan savnsins. Landsbókavorðurin hevur dagligu lcíðslu savnsins 
(sm br. § 9 ) .

6 Landsstyrið ger ædan yvir savnsins árligu inntokur og úlreiðslur efts’r tilmæli 
landsbókavorðsins. H on gongur inn sum deild í figgjarætlan landskassans, hevur sama 
roknskaparár, endurlil og góðkcnning.

7 Landsbókavih'ðin sendir fyri hvori roknskaparár landsslyrinum  og Tórshavnar 
byráð frágreiðing mn virki bókasavnsins.

O nnur bákasovn.
8 Landsstyrið ger av, hvíirjir sludningar skulu veitast bókasovnum  í Foroyum, og 

fyrisclur tær .reglur, sum galda skulu fyri sovn, sum fáa studning. Landsbókavorðin  
hevur fyri landsstyrið efltrlil við bókasovnum , sum fáa alxncnnan studning, og veitir 
teim ráð og vegleiðm g.

9 Landsstyrið ger reglugcrS um styri og virki landsbóka savnsins, tess samvinnu  
við onnur bókasiivn og um onnur lorvandi viðurskiftí.

I. a ndss k j a lasa m .
10 Landsins td mennu sk jo! verða at varSveita x landsskjalasavmnum.
11 Landsskjalasavnið liggur undir landsslyrinum. Hetta hevur efiirlit v ið  ti og 

less ognum  yvirhovur.
12 Landsstyrið setur landsskjalavorðin. Hansara lon verður fyrisell í fíggjarlóg  

landsins. Landsstyrið selur annað starvsfólk savnsins eflir tilskiling landsskjala- 
vorðsins innaníyri figgjarætlan savnsins. Landsskjalavorðin hevur dagligu leiðslu 
savnsins (smbr. § 1 5 ) .

l&Landsslyrið ger ætlan yvir savnsins árligu inntokur og úlreiðslur eflir tilmæli 
landsskjalavorðsins. Hon gongur inn sum deild i ííggjarællan landskuss- 
ans, áievur sama roknskaparár, endurlil og góðkenning,

14 Landsskjalavorðin sendir fyri hvort roknskaparár landsslyrinum  og Tórshavnar 
byráði frágeiðing um virki skjalasavnsins.

15 Lantkslyrið ger rcglugerð um slyrj og virki landsskjalasavnsins og um onnur 
líirvandi viðurk iíii.

10 Henda lóg kem ur í gildi beinanvegi.il, og sam stundis fara síatutler for Færo 
Am ls B ibliotek, staðfestar 16. oklober 1923, úr gildi.

2. maj —  LI. nr. 3 2  om FO R TIDSM IND ESA M LING . -
1 I. fortsættelse af museet, som  Foroya Forngripafelag bar opreltel og i 19-16 

overdraget Færoernes Lagting, vil sam lingen herefter blive opretholdt som kulturel
institution for landskassens regning under navnet »Foroya lornm inm ssavn«. 

Institutionen er etableret i Tórshavn, og dens arbejdsom råde er alle 6erne.
2 5) Institutionens virkefelt er:

M S!ir, k unng . n r. 42, 16. ju n i  1952.
2) Shr, li. nr, 19, 16. sept, 19-18.
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1) at regklrere. undersøge og fore tilsyn med jordfaste fortidslevninger som  
angivet i laglingslov om fredning af fortidsm inder og bygninger. .

2 ) at forberede og forestå udgravning af tom ter, gumle pladser og  historiske steder,
3} at indsam le, registrere og frem vise oldsager og ting fra nyere tid. der belyser

Færingers levesæt, arbejdsforhold og kultur lil forskellige tider, eller som har 
tilknytning til h istoriske begivenheder,

4 )  al forestå nedskrivning aí stednavne og mundtligt overleveret tradition :og 
h d d e  dette materiale forberedt til videnskabelig forskning. .

3 T il at forstå det i ■§ 2 nævnle arbejde ansætter landsstyret en antikvar, der i sin 
daglige virksomhed er direkte underordnet landsstyrel. H ans Ion fastsættes på finans
loven. ■

Andre funktionærer ansætter landsslyrel efter forslag fra antikvaren.
§§ 4 — 5 ophævet ved 11. nr. 51 af 27. nov. 1952.
(i For det daglige arbejde udsteder landssiyrel et regulativ.

2, mai —  L ogtingsióg nr. 32 um FORNMIN'NI.
1 f fram haldi av forngripasavninum  sum Foroya Forngripafelag hevur sett á 

s tovn og í 1946 hevur giv ið  Foroya Loglingi, verður gripasavnið al uppihalda suro 
m enlunarslovrm r fyri landskassans rokning undir navninitm »Foroya fom m innis- 
savn.« .

Selur slovnsins er 1 Tørshavn, og starvsoki hansara eru allar Foroyar.
21) V irkicvni slovnsins er:

1) at skráseta, kanna og hava eftirlil v ið  jarSíostum fornniiumim, sum lyst er I 
logtingsióg um friðan av foslum íorninitim im  og byggningum ,

2) al fvrireika og slanda fyri útgrevslri av loílum , fornuiu húplássuin og soguligm n  
lendum.

3) at savna, skráseta og framsyna fornlutir og lutir frá nyggjari lið , sum lysa 
livihátt, starvslikindi og rnentan Foroyinga lil ymsar tíðir ella eru knyttar lil 
soguligar hendingar.

4 )  al hava i honduin savnan av slaðarnovnum  og im m nliga goym dm n sogimnmium  
og hava lietla tilfar greitt til v ilskapliga gran skan.

3 Til al slanda fyri lí i § 2 nevnda starvi selur landsstyrið ein antikvar, sum í 
sínum  dagliga starvi stendur beinleiðis undir landsstyrinum . Lon hansara verður 
fyrisetl á fíggjarlógin i. . .

A nnað starvsfólk selur lam ísslyriS eflir uppskoti frá aljóranum . .
§§ 4— 5 avtiknar við il. nr. 51, 27. nov. 1952.
6 Fyri dagliga slarvinum  á fornm innissavnim tm  skipar landsstyrið við reglugerS.

6. mai —  Kunng, um upphald tuberklasjúklinga á Luberklasjúkrahúsuni í Danmark.
Fftir gr. 4 , 3. p elli í lóg nr. 65 frá 7. marts 1952 um  ríkisstudning til viðgerð  

av tuberklasjúkum v. m. er evkagjaldið fyri sjúklingar, sum im ilagdir verða á'eítt 
stalsgóðkenl luberklasjúkrahús ella sanatorium , sum  rikiS verður av einari amts- 
ella keypstaðar kommunu í hinum partinum av ríkinum , frá 1. april 1.952 sett upp 
frá kr. 3.—  til kr. 10.50 um dagin.

H ella evkagjaldið, sum rindusl skal fyri allar sjúklingar, sum ikki hava fastan 
bústað í viðkom andi amts- ella keypstaðar kom m unu, ber tann amls- ella keypstaðar- 
kom m una, har sjúklingurin hevur faslan búslað, tá hann varð lagdur inn, og fyri 
foroyingar landskassin. .

Tað er ló ein treyt fyri skyld ti amts- ella keypstaðar kommunu og —  landskassans
—  fyri foroying, al rinda nevnda gjald, al amts- ella hyráðið ella landsstyrið hevur 
góðkenl, al viðgerðln fer fram á tílikuin sjúkrahúsi ella sanatorium .

1) Sljr. 11. nr. 19, 16. sept. 1"J48.
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V ísandi til íram m anfyri standandi og til, a l foroyskir sjúklingar einki eykagjald  
rinda á tuberklasjúkrahúsum og sanatorium , sum  N ationalforeningen til Tuberku
losens bekæm pelse eigur v ið  tað al tílíkir sjúklingar liggja fyri einki gjald bur-tur* 
sæð frá kr. 1,50 um dagin sum sjúkrakassin ber, verður hervið gjort almanna* 
kunnugt, at landsstyrið berl í  hcndinga forum vil góðkenna, al foroyskir sjúklingar 
verða lagdir inn á onnur tuberklasjúkrahús og sanatornr í hinum  partinum av rík- 
inum , enn tey sum hoyra N ationalforeningen lil.

12, mai —  LI. nr. 31 om ændring i kundg, nr. 36 af 24. nov. 191-2 om fiskeri inde 
paa soterritoriet. {Indfojet i 1942).

7 .juni — L ov nr. 223 om P A S til danske statsborgere m . v.
1 F o r p a s , der udstedes af politiet erlæ gges el gebyr a f 5 kr., der tilfalder stats

kassen. P as kan dog udstedes uden gebyr, forsåvid l den pågældende er uform u
ende og det af hensyn ti! udiivelsen af hans erhverv eller a f andre aærlige grunde 
efler politiets skon er nodvendigt, al han er i besiddelse af pas.

8 Denne lov gælder også for Griinland, dog forsåvidl angår §§ 5— 7 med de b e
grænsninger og ændringer, der fiilger a í de særlige for Gronland gældende love. 
Loven træder i kraft den ] ,  januar 1953. Sam tidig ophæves § 56 i sportelregle
mentet for Færiierne af 30. marLs 1836 og plakat af 15, maj 1839 indeholdende 
ntertnere bestemmelser oni forbud motl udstedelse af rejsepas,

7 . juni —  Lov nr. 225  om ændring i og lilFiijelse lil BORGERLIG STRA FFE
LOV a í 15, april 1930, jfr. lovbek, nr, 215  af 24. juni 1939. 116. (Indfojet i loven 
af 193 0 ).

7. juni —  Lov om TILLÆGSBEVILLING for finansåret 1951/52. 
Tekstanmærkning til § 1 3 .1)

Efter at landbolovgivningen på Færoerne in. m. i henhold lil § 2 og § 13 i lov 
nr. 137 af 23. marls 1918 om Færoernes hjemmestyre er overgåel til færosk sær
anliggende, bortset fra sporgsm ålet vedriirende den færoske jordfom ! og statens 
fajslegods på Færoerne, bem yndiges landbrugsm inisteren til uanset bestemmelserne
i lov for Færoerne nr. 171 af 21. maj 1937 om jordbrugets fremme al delegere sine 
befojelser i henhold til sidstnævnte lov til de færiiske m yndigheder, således at også 
den færiiske jordfond og statens fæstegods på Færoerne for fremtiden biiver fa>rosk 
sæ ranliggende

Landbrugsm inisteren bem yndiges til uanset manglende lovhjem m el ved udforse! 
af rugmel til iFæriierne at yde el statstilskud svarende lil det i lov nr, 351 af 8. juli 
19-13 og senere Sove, jfr. lov nr, 216  af 16. maj 1951 og lov nr. 230 a í 25. maj 1951 
om statstilskud lil forbrugerpriserne på rugmel og mælk. om handlede lilskud lií ned
bringelse a f rughriidsprisen.

Tekstanm æ rkning lil § 14 A . 1)
Indenrigs- og boligm inisteren bem yndiges lil for finansåret 1951/52 al forhiije 

det i § 2 i lov for Færiierne nr. 76 af 15. marls 1939 om sygehuse faslsalte stats
tilskud til driften af de færoske sygehuse til 9 kr. pr. sygedag.

Tekstanm æ rkning til § 15.
Den fonden for forulykkedes efterladte i henhold lil lov for Færoerne nr. 62 aí

1. april 1908 g 7, jfr. kgl. konfirm ation af 18. april 1832 g 2 tillagle erslatning aí 
slalskassen på 216  kr. årlig afvikles ved, al der af statskassen ydes fonden et beliib en

l ) Tilsvarende anmærkninger pá tillægslievillingslov af 5. ju n i 1953.
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gang for alle, stort 5100 kr.. således al afviklingen får virkning fra 1 .april 1952 at 
regne. ;

7. juni —  SØM ANDSLOV nr, 229. : :. :
i l .  . . .  Sofartsboger, monstringsboger, afregningsboger, særlige hæfter som .nævnt 

og sktbsbem andingslísler udfa:rdiges af nsonstringsbestyrerne, på Færoerne af iand- 
fogeden og sysselmændene. — . :

43 En siimand kan fordre skibsførerens afregning prove! af dansk inonslnngs- 
beslyrer. På Færoerne kan afregningen fordres provet af landfogeden eller cn syssel
mand. —

69 Et som  diseipíinbod afkortet hyrebeliib skal ved som andens afm ónstring sam 
men med en af skibíoreren bekræftet udskrift af, hvad der er tilfort skibsdagbogen 
eller en særlig forhorsbog angående sagen, overgives lil dansk monstrmgsbestyrer eller 
dansk konsul eller, på Færoerne, til landfogeden eller en sysselm and og uden ophold 
indsendes til handelsm inisteriet. —  :

88 Kongen kan bestem m e, i hvilket om fang denne lov skal finde anvendeLe pá 
skibe hjem m ehorende på Færoerne. — . ...

8!) A dgang ti! opsigelse af en skibsforers eller en dansk som ands tjene
steforhold til ophor i dansk havn m edforer kun. hvis han har hjem sted på Fær
oerne, rel li! at opsige forholdet til ophor í færosk havn, og kun, hvis han har hjem 
sted i Gronland, ret til at opsige del til ophor i gróniandsk havn. .

En skibsforers eller dunsk stimands ret til fri hjem rejse med underhold efler 
længere Ijenestetid påvirkes ikke af, om han i lobel af det sidste år har haft adgang 
til at fralræde i færosk eller gríinlandsk havn. medm indre lian har hjem sted henholds
vis på Færiiernc eller i Gronland.

I I ,  juni —  Kunng. nr. 36 um SK IPA - OG VØKUGJØLD FYRI BRÚN-NA í OYNDA- 
FÍR R I. '

Foroya land.~st.yri hevur góðkent skipa- og viirugjold fyri brúnna i Oyndafirði at 
galdu frá 11. juni 1952 til 31. mars 1.953.*)

Greiniligari upplysaiingar um gjoldini fáast hjá kom m uiiuslyrinum .

16. juni —  Kunng. nr. 42  um A V lfE N D IN G  AV SKYI D UEIN TØ K LM  v. rn. 
Eftir g 2 í logiingslóg nr, 31 frá 2. mai 1952 um landsbókasavn v. m. fyriskipar 

landsstyrið íylgjandi:
1 Allar prenisniiðjur. sum eru ella koma í Foroyum  skulu lala -l eintiík av ísllmn. 

stim prentað verður:
1 eintak til Foroya landsbókasavn,
] eintak til Det kgl. B ibliotek. Kobenluivn,
1 eintak til U niversileUlnblioSekel, Kohenhavn.
1 eintak lil Statsbiblioteket i Aarhus.
Avhendingin li! Del. kgl. B ibliotek, iJniversilelsbibHolekel og Statsbiblioteket i Aar

hus fer fram efsir lóg nr. 1.60 frá 1. juli 1927. (Srnbr. kgl, fyriskipan nr. 206 frá 
15. juli 1 9 2 7 ). '

2 Foroya landsbókasavni verður lalið  umframt ta vanli gu avhendingina eftir § 1
oli ser- og smáprent so sum lysingarbloð, álmanakkar, ferðaætlanir, sangir, sálmar 
Lil gravarferSir, brúðavígslur o. 1. songskráir og alt tað, sum hevur soguligt, slaðarligt 
ella personligt virði meðan onnur prenl, sum ikki kunna sigasl at hava tílíkt virði 
so sum oyðubliið o, 1. ikki verSa likin við.

3 Foroya landsbókasavn hevur rætt lit eftir avgerð Iandsstyrisins umframt fyrr- 
nevndit skyldueintok at krevja uj>j> i 4 eintíik av olíum prenLlutum, sum kuunu sigast 
at vera hóskandi ti! bókabytis, so hviirt sum hesir verða úigivnir.

Sbr. kunng. nr. 7, 2IÍ. m ars 1953.
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ForlagiS ella forleggjarin er í hesuin fori skyldugt at Jala cinlokini ókeypis og
prenlsm iðjan innis-lemliir fyri at avbcndingin verður framd eftir reglunum.

Eftir somu heim ild skal forlag ella forleggjari í Foroyum  lata inn fríeinlok av teim  
■prenllulum okeypis, sum bann ella tað hevur latið prentað i Danmark ella í úílond- 
iim og sum, um leir vóru prentaðir í Foroyum, vildu komið undir regluna í § 2  og 3.

4 Allar prenlsmiSjur í Foroyum skulu í januar mánað senda Foroya landsbóka- 
savn i teir prenthilir. sum la;r hava skyldu al. lala, sum so gevur vátlan fyri mol- 
tókuna. Saman v ið  avliendiiigini skal listi fylgja yvir allar prontbitirnar.

Foroya landsbókasavn sendír siðani skyklueintokini til tey undir § 1 nevndu 
bókasovn.

SO. juni —  Bek. nr. 263 om O PK RÆ V NING  AF VISSE TONNAGEAFGIFTER af 
af skibe.

5 Bestem m elserne i § 1, slk. 2 om afgifter i m edfor af lov om som andsuddannelse 
gælder indtil videre ikke for Færoerne.

3. juli —  TT. M. Skr. om TILSK U D  TÍL FRISKOLER.
Med henvisning lil tidligere brevveksling senest direktionens skrivelse af 12. no

vem ber 1.951 vedrorende likkud til de faíroske friskoler skal man efter stedfunden  
brevveksling med íolketingels finansudvalg herved meddele, at der íra og med 
kalenderåret 1950 vil kunne ydes el tilskud til de nævnte skoler svarende tíl del 
i friskoleloven af 12. juli 1 9 IC fastsatte grundtilskud (900 kr. pr. sko le), lærer- 
jonningsiilskud {}/> af skolens la:rerIonningsudgift) og bygningstilskud (400 kr. pr. 
klasseværelse, 500 kr. pr. faglokale og 1.200 kr. pr. gym nastiksal).

19. aug, — Li. ur. 41 om ændr. i 11. nr. 20 af 27, jan. 1950 om SILDEVHAGNING. 
(Indfojet i 195 0 ).

29. aug. —  Bek. nr. 43 om LØNTILLÆ G TIL LANDETS TJENESTEM Æ N4) o. a.
Med hjem m el i § IH, 1. stk., i lagtingslov nr. 16 a í 28. marts 1919 bestemmes 

herved folgende:
1 Det m idlertidige lontillæg og det særlige tillæg, der i medfor af §§ lo g  2 i lov 

nr. 1.84 af 20, maj 1952 ydes statstjenestemænd fra tiden fra 1. april 1952 til 31,. marts 
1954, ydes landets tjenestemænd for de sam me tidsrum og med de sam m e belob,

2 Fra 1. april 1952 er antallet af re<;ulenní>sporliom’r til landets tjenestemænd 
3714.1) ‘ ~ _

3 De her anforle tillæg er også gældende for de funktionærer og kontormedhjæl
pere i landets tjeneste der er lonnel efter regulativ eller efler sam me principper som  
Ijeneslem ænd.

I Ivivlstilfælde iradfer landsstyrel. afgorelse om. hvem der bar rel ti! tillæggene.
4 Fra 1. april 1952 ophæve* kundgorelse nr. 62 af 22. september 1950 om m idler

tidigt lontillæg ti! landets tjenestemænd o. a.

29. aug. —  Kunng. 43 um LØNARVIÐBÓT TIL T Æ N A ST U M E N N  LAN DSINS
o. a.

Við heim ild i § 1.3. 1, stk., í loglingslóg nr. 16, 28. mars 1919, verður hervið  
fylgjandi fyriskipað:

1 Tarm fyribils lónarviðbólin og serliga viðbótín , sum sambart. §§ 1 og 2 í lóg 
nr. 1.84. 20. mai 1952, verður veitt statstænaslum onnum  fyri ttðina frá 1. april 1952  
lil 31, marls 1951, verður fyri sama tíðarskeið og við som u upphæddum veitt lænastu- 
inonnum landsins.

2 Frá 1. april 1952 verður talið av dyrlíðarviðbótum tænastumanna landsins 
371/jJ) '

0  Jfr. Bek. nr. 2 a í  13. marls 1953 og nr, 22 af 16. sept. 1953 nedsat til 36 porlioner.
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3 Tær her tilskilaðu viðbotur eru eisini galdandi Fyri taS starvsfðlkið í iænastu  
landsins, ið  liiui er eftir reglugerð ella eftir sonm sjónarm iðum  sum fyri iænastu-
l l l l M I I I .  .... . .

í ivam álum  ger landsslyrið av, um hvorji eiga  rætt Lil viSboluniar. .
4 Frá 1. april 1952 ler úr gildi kunngerð nr. 62, 22. september 1.950, um lyrib ils  

lonarviðbót til tænastumenn landsins o. a. . : .

4 . sept. —  Bek. nr. 315 om SALG A F FÆ RØ SKE KUL. :
I m edfor af lov om erhvervsøkonom iske foranstaltninger, vareforsyning iri. V,. 

jfr, lovbekendtgorelse nr. 158 af 28 . marls 1951 og lov nr. 105 af 31. marts 1952, 
fastsættes herved folgende: :

U anset bestem m elserne i § -1 i bekendtgórelse nr. 317 af 7. juli 1951 om handel 
med kul og koks in. v. kan udlevering af kul af faírosk oprindelse finde sled uden 
afskrivning på kobekort til indkob af kul. Det er dog e.n forudsætning herfor, al im- 
portorer og forhandlere holder deres beholdninger af fa'riiske kul adskilt frá behold- 
/íinger af udenlandske kul.

Importorer og forhandlere skal ved salg eller udlevering af færoske kul, hvad 
enten detle sker til videre forbandlig eller til forbrugere, overfor modtageren, skrift
lig  tilkendegive al kullene er af færosk oprindelse. ' : :

5. sejji. —  K. M. skr. om PR Æ ST E R N E S BEFORDRINGSGODTGØRELSE/
M inisteriel har d. d, tilskrevet stiftsovrigheden over Kobenhavns S tift således:
»Efler at m inisteriet i skrivelse af 21, juli 1952 bl, a. havde pålagt provst íor '-Fær

oerne provsli Joenseti at tilkendegive præslerne pa Færoerne, at der frem tidig ved 
frem sendelse af begæring om refusion af befordringsudgifter må præsteres doku
mentation for udgifternes afholdelse, har man med stiftsovrighedens skrivelse áf 26, 
august 1952 fra provst Joensen modtaget henstilling om, al der kun i v isse tilfælde 
forlanges dokumentation for de pågaddende udgifters afholdelse, idet provsten ber- 
ved har aniorL al præstene som  regel befordres med de alm indelige ruleforbindelser 
på 5erne, og at der ber kun sjældent benyttes biletter.

Således foranlediget, skal man m eddele lil efterretning og videre bekendtgórelse, 
al m inisteriet, efter de af provsten givne oplysninger ikke vil fastholde, at der som  
betingelse for refusion af befordringsudgifter til færoske præster, der betjener"'ét 
andet em bede sam tidig med deres eget, kræves dokum entation i alle tilfælde idet 
man i overensstem m else med provstens derom frem satte forslag efler omslæmlig- 
bederne kan godkende, al der alene kræves dokumentation 1 tilfælde, hvor præsten 
lejer særskilt befordring, men derimod ikke, såfrem t den vikarierende pra:st benytter 
eksisterende ruler med fasle priser. I sidstnævnte tilfæ lde kan præsten niijes med 
specificeret opgorelse, hvoraf del kan ses, hvorledes del sam lede belob for de enkelte 
rejser frem kommer.« :

19. sepl. —  K u mig. nr. 41- um broyting I kuiing. nr. 55. 23, aug. 1950 um merking, 
flokking og VRAKLNG AV SIL D . ( Innsetl í 1 9 5 0 ), ;

1. okt. .—  Rek. nr. 45  om ændring i »Vedtægt for byen Thorshavns komm unale 
Styrelse« af 9 . dee 1921. (Indfojet i 1921), .

2. okt. —  An. nr. 337, hvorved lov nr. 152 af l.ap r il 1919 om CIVILFORSVARET  
sættes i kraft på Færoerne. .

I henhold til den regering ved § 4 5  i lov nr. 152 af 1, april 1949 om civilforsvaret 
givne bem yndigelse sættes herved nævnte lov i kraft på Færoerne i folgende skikkelse:
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K a p ite l / .  Ceitfrtilledelscn. : .
1 Det er civilforsvarets opgave al Iræffe foranstaltninger tíl at forebygge og afhíide 

folger af krigshandlinger i del om íang, d isse foranstaltninger ikke henhorer under 
de militære værn.

2 Ðe i § 1 om handlede opgaver varelages under indenrigs- og boligministeriet, 
der udover sine befojelser gennem chefen íor eivilforsvarsslyrclsen. Efter indenrigs- 
og boligminislerens bestem m else varelages civilforsvarels sanitetstjeneste helt eller 
deívis af sundhcdssLyrelscn.

D el påhviler chefen for eivilíorsvarsslyrelsen al organisere og opretholde de 
slatslige civilforsvarsforanstaltninger, herunder de offentlige beskyttelsesrum, samt
i det hele al forestå landets civilforsvar efter nærmere af indenrigs- og boligm inisteren  
givne retningslinier.

D e kom m unale civilíorsvarsforanstaltninger organiseres og opretholdes- af de i
§ 10 omhandlede civilforsvarskommissioncr i overensstem m else med de af inden rigs- 
og boligm inisteren fastsatte retningslinier.

3 Indenrigs- og boligm inisteren, Sandfogde,o eller civilforsvars-kom missionen er 
bem yndiget til såvel hos offentlige m yndigheder som hos private personer og virk
som heder al kræve oplysninger om, hvilke oivilíorsvarsíoranstaltninger der er truffet 
eller agies udfort, samt iovrigt sådanne oplysninger, som skonnes nodvendige til 
losn ing af spørgsmål, der står i forbindelse med civilforsvaret.

4 í ’orsåvídl udforelsen af de i denne lov omhandlede foranstaltninger m. v. beriirer 
en anden ministers eller landsstyrets sagom råde, træffes de nærmere bestemmelser 
efter forhandling med disse m yndigheder.

Indenrigs- og boligministeren kan med en anden m inister eller landsslyrel træffe 
aftale om al v isse foranstaltninger traíffcs af disse m yndigheder.

5 Til bisland ved gennernforelsen af denne lov nedsasller indenrigs- og bolig
m inisteren med chefen for eivilíorsvarsslyrelsen som formand el civilforsvarsråd 
bestående af sagkyndige fra politi, brandvæsen og sundhedsvæsen, sagkyndige i tek
niske sporgsmal samt repræsentanter for indenrigs- og boligministeriet, kommunerne, 
de milita'-re værn og sådanne frivillige organisationer, som indenrigs- og bolig
ministeren bar truffet aftale med, sam l i fornodent om fang for de i § 1 om handlede 
m inisterier, T il behandling af sporgsm ål ved rom u le  civilforsvarsforanslaltninger på 
Færoerne tiltrædes civilforsvarsrådet af en repræsentant udpeget aí det færoske 
landsstyre.

D e nærmere regler for rådets virksom hed fastsættes af indenrigs- og bolig
m inisteren.

K upiU i / / ,  Del lokale c iv ilforsvar.
G Landfogden på Færoerne ( politim esteren) er eivilforsvarschef.
7  Det påhviler cívilforsvarsehefen efter nærmere af indenrigs- og boligm inisteren  

efter samråd med landsslyrel givne retningslinier al varetage fiiígende opgaver:

1) evakuering.
2) varsling af civilbefolkningen,
3) tilsyn med bedriftværn (§19) udenfor eivilforsvarsom radem e,
1) tilsyn med frivilligordninger udenfor civilforsvarsom råderne,
5) udrøm ning af befolkningen i tilfæ lde af bom beskader o, 1..
6 ) afspærring,
7) bevogtning,
8) den lil disse opgavers losning fornodne nteldingsljenesle, sarn!
9) andre opgaver efter indenrigs- og boligministerens nærmere bestemmelse efter

samråd med landsstyret.
De i stk. 1 nr. 3 og 1 om handlede bedriftværn og frivilligordnínger står i kata- 

slrofeiiifæ lde under eiv ilíorsvarsd iefens ledelse.
8 Del påhviler enhver kommune at medvirke ved tilrettelæggelsen af en evakue
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rings* og Indkvarleringsordning i overensslem melse m ed  de herom  gældende '-regler.
9 Enhver kobstad u d g o r  et civilforsvarsområde. ■ •
A n d re  bym æ ssig t bebyggede o m rå d e r  kan af landss tyre t  udpeges lil civilforsvars

områder. . ..
Såfrem t det på grund af det bebyggede om rådes udstrækning skonnes hensigts

m æ ssigt, kan landsstyret bestem m e, at et civilforsvarsområde skal omf alle - .flere 
komm uner eller dele deraf. .-.

10 I hverl civilforsvarsom råde nedsætter kom m unalbestyrelsen eu dvilforsvarskoin- 
rnission betående af folgende m edlem m er: ■ ■■;. 
Byrådsformandcrt {forslanderskabsform anden), form and, . \ 
dvilforsvarsehefen , udenfor Thorshavn vedkom m ende sysselm and eller sognefogden
1 V åg på landfogdens vegne, . ...... ,
den daglige leder af hjælpeLjenesten in. v. (:§ 12. stk, 2 ) ,
2 medlemmer udpeget af kom m unalbestyrelsen, .. 
indtil 2  medlemmer udpeget a f sådanne frivillige organisationer, med hvilke..lands
styret måtte have truffet aftale, jfr. § 26. ■

S åfrem t dv i l fo rsv a rso m rå d e l  om fa tte r  flere k o m m u n e r  eller dele deraf ,  nedsættes 
kom m issionen af kom m unalbestyrelsen i den efter folketal storsle kom m une i området, 
m en de r  udpeges da yderl igere  en rep ræ sen tan t  lil kom m issionen  a f  k o m m u n a l
bestyrelsen i den anden kom m une, eller, hvis  de r  i o m råd e t  in d g å r  mere end 2 k om 
m un er  eller dele deraf ,  a f  de a n d re  k o m m u n e r  i fo ren ing .  :

O m fa t te r  dvilforsvarsområdet udelukkende lan d ko m m u ner ,  udpeger  kom m unerne  
i forening den af forstanderskabsformændene, der skal være formand, saml udpeger 
endvidere el medlem for  h ve r  af de kom m un er ,  h v o ra f  civilforsvarsområdet beslår. 
1 ti lfadde a f  al kom m un erne  ikke kan  blive enige  om at udpege form anden ,  udpeges 
denne a f  landsstyret. ■

11 Del påhviler civilforsvars-kommissionen efter nærmere af indenrigs- og bolig
ministeren efter samråd med landsstyret givne retningslinier al varetage folgende 
opgaver: :

1) O rganisering af hjælpetjenesten. D el påhviler herunder kom m issionen i fredstid 
bl. a. at organisere og opretholde enkelte eller flere af folgende tjenestegrene: 
en brandtjeneste, en teknisk tjeneste og rydningsljeneste, en 'sanitetstjeneste, en 
gas- og  fosfortjeneste, en socialtjeneste og en beskyttelse af komm unale livsvigtige  
virksomheder, alt i el. sådant om fang, at disse tjenestegrene med hjttdp af fri
v illige er i stand til inden for området dels at afbode folgerne af krigshandlinger 
af begrænset om fang, dels at yde øjeblikkelig indsats ved mere omfattende 
krigsskader.

2) tilsyn med bedriftva;rnene,
3) tilsyn med den frivillige egenbeskyttelse I karréværn, villaværn o. !.),
1) den til disse opgavers losning fornodne meldingstjeneste,
5) de offentlige beskyttelsesrum, jfr. § 13, stk, 1,
6) rcservevarulforsyningstjenesten  sam l
7) andre opgaver efler landsstyrets nærmere bestem m else.

12 H jæ lpet jenes ten ,  h edri f lsvæ rnene  og den frivillige egenbeskyttelse, j f r .  § 11, 
nr. 1— 3, ledes i katastrofetilfælde a f  civilforsvarskommissionens fo rm and .

Civilforsvarskommissionens fo rm and  udpeger  en i k o m m u n en s  tjeneste ansa t per
son —  eiler, med landsstyrets sam lykke, en anden  dert i l  egnet person —  til a t  v a re 
lage den. daglige ledelse a f  de i § 11 om hand lede  opgaver.

13 Sam tlige udgifter ved de i :§ 7 om handlede foranstaltninger sam t ved de of
fentlige beskyttelsesrum, jfr. § 11, nr, 5, afholdes af staten, der ligeledes bærer 
sam tlige udgifter ved etablering og anskaffelser sil sauiletstjenesten, gas- og fos
fortjenesten og reservevandforsyningsljeneslen, jfr. § 11, nr. 1 og  6, samt udgif
terne ved den i § 11, nr, 4 , om handlede m eldingstjeneste.
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Indenrigs- og boligm inisteren bestemmer med tilslutning fra begge rigsdagens 
finansudvalg, i hvilkel om fang staten deltager i udgifterne ved de andre i § I I  
omhandlede foranstaltninger« U dgifterne ved disse påhviler iovrigt vedkomm ende 
kommuner.

14 Del påhviler sam tlige sygehuse at forberede og gennemfore sådanne foran
staltninger, at de er i siand til under krigsforhold efter foretagelse af de fornodne 
sikringsforanstaltninger at m odtage og behandle syge og  tilskadekom ne samt til al 
yde gensidig bistand øg til aí deltage i driflen af hjæ lpesygehuse. D e nærmere reg
ler herfor íaslsælles af indenrigs- og boligm inisteren.

Udgifter lil foranstaltninger, der efter pålæg af sundhedsstyrelsen eller chefen for 
civilforsvarsstyrelsen træffes udelukkende lil opfyldelse af bestemmelserne i slk, 1, 
afholdes af Maten efler  nærmere a í indenrigs- og boligm inisteren med tilslutning aí 
begge rigsdagens finansudvalg givne regler.

15 Del påhviler civilforsvarschefen, civilforsvarskojnmissionerne, sam tlige kom
muner og sygehuse i nærmere af chefen for eivilforsvarsstyrelsen fastsal om fang al 
foranstalte ovelser med civilforsvaret. '

Indenrigs- ug boligm inisteren bestemmer med tilslutning fra begge rigsdagens f i 
nansudvalg, i hvilket omfang staten deltager i udgiíler ved de i stk. 1 om handlede 
5vel ser.

16 Slaien afholder sam llige ud giíler til aflim ning af personale under civilforsva
ret *— herunder den kommunale hjæipeljenesle — , borlsel fra komm unalt ansat per
sonale, hv is funktioner i civilforsvaret helt eller delvis falder Inden for deres nor
m ale tjenesteom råde.

Indenrigs- og boligm inisteren Lræffer med tilslutning af rigsdagens finansudvalg  
beslutning om, hvorvidt aflonning skal ske og efler hvilke nærmere regler.

K apite l III.  A lm indelige b a sicm iw h er .
17 Enhver på Færoerne bosal person er fra og med det kalenderår, i hvilket han 

fylder 16 år, til og med del kalenderår, i hvilket han fylder 65 år. p ligtig at forrelle 
tjeneste indenfor civilforsvaret (eiv ilforsvarsplig l). De m ennere regler herfor fast
sættes ved kgl. anordning. C ívilforsvarspligtcn kan ikke gores effektiv, forinden der 
foreligger beslutning herom af Færoernes hjem m estyre.

IS Personer, der som tjenesleinauid eller på anden måde er beskæftiget i sta
tens, landsstyrets eíler kommunens Ijenesle eller i koncessionerede virksomheder, er 
pligtige at udfore de opgaver, sum måtte blíve dem pålagt ill gennem forelse af ci- 
vilforsvarsforanslailnm ger.

19 Det påh viler enhver offentlig  og privat virksom hed, der indenfor et samlet 
område beskæftiger m indst 75 personer, efter nærmere af indenrigs- og boligm ini
steren fastsatte regler al træffe foranstaltninger til virksom hedens bcskyllelse under 
krigsforhold (hedri Flva;rn). Den herved tilvejebragte hjælpetjeneste m. v. skal være 
således beskaffen, at virksomheden ved egne hjælpem idler umiddelbart kan bekæmpe 
virkningerne af begramsede krigsskader.

Landsstyret kan helt eller delvis frilage de nævnte virksom heder for al gennem- 
fore de om handlede foranstaltninger, ligesom  landsstyret, hvor del på grund af for
holdene skonnes påkra:vel, kan bestemme, at bedriftværnsforanslaltninger skal gen
nemfores også i andre virksom heder end de i slk. 1 omhandlede.

20 Landsstyret bem yndiges til at bestemme, at der i områder med tættere bebyg
gelse indenfor civilforsvarsområderne skal træffes foranstaltninger til egenbeskyt
telse under krigsforhold (karrévæ rn). Indenfor disse områder, hvis grænser fastsæt
tes af landsstyret, påhviler del vedkomm ende bygningers ejere efter nærmere af 
indenrigs- og boligministeren faslsalte regler at tilrettelægge en hjadpetjeneste, såle
rle.; at beboerne selv umiddelbart kan bekæmpe virkningerne af begrænsede krigs
skader.

Landsstyret kan pålægge ejerne aí anskaffe håndkraftsprojter og andel nðdven- 
digl materiel og kun om fornodent lade delte anskaffe for ejernes regning. Hvor 
et karréværn omfatter flere ejendom m e, fordeler eivilforsvarskom inissionen udgif
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terne mellem de pågældende ejere. Belobene kan inddrives ved ■■■udpanlning.1Med 
tilslutning fra begge rigsdagens finansudvalg kan indenrigs- og boligm inisteren dog  
bestemme, at staten belt eller delvis afholder udgifterne ved anskaffelse a í hånd- 
kraftsprojter og  lignende materiel.

21 Borgerne er p lig tige mod fuld erstatning al stille deres ejendom  : til rådighed  
for civilforsvaret, . . .

Indenrigs- og boligm inisteren fastsætter de nærmere regler for den i stk. 1 om
handlede overdragelse.

Erstatningen fastsættes s mangel af m indelig overenskom st af en viirderingskom- 
mission, bestående af 3 medlemmer, nem lig sorenskriveren (dommeren) p å -F æ r
oerne eller en af ham beskikket person, der opfylder betingelserne efter rets-  ̂
plejeloven for at beskikkes til domm er, som form and, et af indenrigs- og bo ligm in i
steren udnævnt medlem samt el af vedkom m ende kom m unalbestyrelse udnævnt m ed
lem. Indenrigs- og boligm inisteren fastsætter de .nærmere regler for vurderingskom- 
missionernes virksomhed og om kostningerne herved. ; :

V tirderingskom m issionens afgorelse kan af hver af parterne inden 6 uger indbrin
ges for del i stk. 5 om handlede vurderings-nævn. : ;

Vurderingsitævnet. beslår af en af kongen udnævnt formand, der skal opfylde de 
i retsplejeloven foreskrevne betingelser for al beskikkes ti! landsdom m er, og 4-ráf 
indenrigs- og boligm inisteren udpegede medlemmer. Indenrigs- og boligministeren  
fastsætter de nærmere regler for nævnets virksomhed og om kostningerne herved. 
Nævn els afgorelse er endelig. ■.'■■■■.

BesS.emmei.ser.ne i slk, 3-—3 kan om fom odenl anvendes også med hensyn tíl re- 
kvisiíion af befordringsm idler.

22 Personel og materiel íra el eivilíorsvarsområdes hjælpetjeneste, jfr, § 11, nr. 
1, kan, når forholdene gor det påkrævet, efter nærmere af landsslyrel faslsaWe -reg
ler kniives stillel lil rådighed udenfor hjem stedskom m unen. .

D e herved forvoldte direkte udgifter afholdes af den m yndighed, for hvilken det 
pågældende materiel og personel stilles til rådighed, dog ut der i saírlige tilfa-Ide 
efter indenrigs- og boligm inisterens bestem m else vil kunne ydes lílskud fra slats- 
kassen lil disse udgifter. Indenrigs- og boligministeren bem yndiges lil at fast
sætte næremere regler for betalingen af de herom handlede ydelser.

23 Borgerne er p liglige al rette sig  efter de påbud, som vedkomm ende m yndig
heder målle udstede med henblik på civilforsvaret, herunder vedrorende delles ovel- 
ser. ■ ■

Det. påhviler i kalast roíetilfaslde enhver på forlangende af civilforsvaret al yde 
deu hjælp ti! afværgelse og afhjælpning af skader, som  han måtte være i sland til.

Borgerne er ved ordre om evakuering pliglige lil indenfor de givne frister at 
forlade bjem sledei og begive sig  ad den anviste vej til de udpegede indkvarterings- 
områder. Borgerne er pliglige al. stille deres boliger eller andre lokaler lil rådighed 
for de evakuerede o g  om fornodent al yde dem bespisning. Indenrigs- og boligm ini
steren fastsætter, hvilken godtgorelse der skal ydes herfor.

24 Ved ord retil morklægning er borgerne pligtige uforlovet at gennem fore denne
i del a f m yndighederne angivne om fang.

Del påhviler borgerne på egen bekostning at anskaffe og anbringe fornodent mork- 
lægningsm ateriel.

Ansvaret for gennem førelsen af m orklægning påhviler den. der som ejer, lejer 
eller bruger har rådighed over den pågældende lyskilde.

25 Indenrigs- og boligm inisteren bem yndiges tíl at påbyde kontrol med i konge
riget Danmark frem stillede eller fra udlandet indforle genslande eller midler bestemt 
ti! anvendelse i eivilforsvarsojemed samt til aí foreskrive nærmere regler for og  
om fornoden I udstede forbud mod handel og reklamering med sådanne midler.

2(5 Landsstyret kan med organisationer og private personer træffe aftale om. al 
der overdrages dem opgaver, som  står i forbindelse med nærværende lovs formål.

Foreninger og organisationer, hvis virksom hed vedrorer losningen af de i denne
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lov  omhandlede opgaver, star i det om fang, i hvilkel dette er tilfældet, under tilsyn af 
landsslyret og skal efterkomme de bestemmelser, der i så, henseende målte blive 
truffet.

27 Uberettiget benyttelse af civilforsvarets signaler eller benyttelse af signaler, 
Jer har en sådan lighed med disse, al en forveksling kan finde sted, straffes med 
bode eller hæfte. Under særlige forhold kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år. 
Sagerne behandles som  politisager.

28 Overtrædelse af nærværende lov iovrigt saml overtrædelse af forbud eller und
ladelse af al efterkom m e påbud, udsledl i m edfor af loven, straffes med blide eller 
hæfte, forsåvidl forholdes, ikke efter sin beskaffenhed m edforer liojere straf efter 
den ovrige lovgivning.

Under særlige forhold kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år.
Sagerne behandles som politisager.
29 Sam tidig herm ed ophæves lov nr. 1 BO af 29. april 1938 om beskyttelse aí 

civilbefolkningen mod ío lgen ie  af luftangreb.

9. okt. —  Skr, fra skoled. om .LÆRERES PLIGT ut U N D ER V ISE VED HELE  
SKO LEN.

På den ved .sagen givne foranledning og under henvisning lil skolekom m issionens 
skrivelse af 13. september 1951 skal maa udtale« al de ved Klaksvig skole ansatte 
lærere er forpligtet til at undervise ved hele skolen, således at en lærer ved folke
skoleafdelingen kan tillægges timer ved mellem- og realskoleafdelingen, medens om 
vendt en kerer ved mellem- og reulskoleafdelingen kan li Hægges lim er ved folke
skoleafdelingen —  under forudsætning af, at der foreligger den fornodne godken
delse af de på skolens undervisningsplan foretagne ændringer, jfr. herved § 3 i lov 
nr. 111 af 12, juli 1916 om limninger m. m. for folkeskolens kerere.

17. okt, ... - Fundats for grosserer JOH AN BALSLEVS LEGAT lil fordel for fær-
i'i'ke fiskeres efterladle.

Formue 25 ,000  kr., anbragt efter reglerne for anbringelse af um yndiges midler. 
Kapitalen skal forblive urort. Legalel beslyres af rigsom budsm anden på Færoerne. 
Renterne uddeles i porlioner efler rigsom budsm andens bestemmelse som eengangs- 
understottelser eller årlige understottelser til trængende enker og born efter íær- 
tiske fiskere. H verl år aflægges regnskab íor kalenderåret. Statsm inisteriet udnæv
ner revisor og deciderer regnskabet.

24. o k t  .... Kunng. nr. 47 um FRIÐ1NG AV HARUN1 í Eysturoynni.
Sarnsvarandi sam tykt Foroya logtttigs eftir § 20 í lóg nr. 101 frá 1. april 1928 »om  

jagt, fuglefangst ni. m.« við seiitni broytirtguni verður fylgjandi fyrisetl:
1 H aran í allari Eysturoynni skal vera friðað frá 1. novem ber 1952 tii 1. uovsmber 

1953.
2 Mál um brot. m óli hesi reglu fara fram eftir kup. 5 i somu lóg.

12. nov. —  LI. nr. 50 om ændringer í lov nr. 73, 1.9. marts 1930 om MOTORKØRE
TØJER m. v. ~

! lov nr. 73, 19, marts 1930 om motorkorelojer m. v. jfr. bekendtgorelse nr, 321,
29. november 1930, foretages disse ændringer:

§§ 1— 5 indfojei i loven af 1930.
(i Denne lov træder i krafl 1, junuar 1953, dog kan de i medfor af foranstående 

beslem m elser uodvendiggjorte amdringer i m olorkoretojets indretning udskydes i
lo år efter lovens ikrafttræden, medm indre inotorkorelojet udfores til korsel udenfor 
Færoerne.
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21. nov. —  Kuniig. nr. 52 um [yriskipanir móti M UNN- OG KLEYVSÓTT v . m. 
(A vtikin við kunnu. nr. 15, I. juni 1 9 5 3 ). . :

27, nov. —  LI. nr, 53 om PLANTAGER.
1 Dc på Færoerne eksisterende plantager i offentlig  eje, nem lig plantágcnieV.i 

Tórshavn (tilplantet 1 9 0 4 ), K im oy Uilplantet 1905 ), SelatræS (tilplantet 19.12)j  
H oydal (tilplantet om kring 1 9 1 5 ). Trongtsvági (tilplantet 1924 ), M arknagil, T órs
havn (tilplantel 1932) og Mikladali (tilplantet 1 9 5 1 ), undergives íredskovpíigt efter 
reglerne i denne lov, hvorom fredningsdeklaralion snarest efler lovens vedtagel-e vil 
være at tinglæse på de pågaddende arealer. . . ,

Det er frem tidig en betingelse for slotte fra det offentlige til anla:g eller drift a f en 
plantage, at der på det pågældende areal er tinglæst fredningsdeklaralion j .medfor 
af denne lov, :

2 Der oprettes et plantagenævn på 5 medlemmer til at fore tilsyn med fredede 
plantager med henblik på værn af planter og dyr på disse områder.

N ævnet administrerer de midler, der stilles lil rådighed for delte lil fremme af 
træplantning på ;Fa;roerne,

Nævnet består af sorenskriveren, der er formand, landbrugskonsulenten og for
manden for Tórshavn byråd, sam t 2 af Færoernes landsstyre for 3 år valgte med
lemmer.

3 Det påhviler ejeren af fredskovpliglige arealer al opretholde om kring hele par
cellen uden hensyn til, hvem der iovrigt har hegnspligt, et solidt Isegn, der kan værne 
mod får og stiirre dyr. Det forudsættes, at arealet er vinterfredet og forsynet med et 
passende antal stier. D et påhviler ejeren at vedligeholde stierne og at renholde 
plantagen for henkastet affald og andel, der kan virke skæmmende på plantagen og  
dens om givelser.

A lle forstm assige opgaver såsom plantning, hugst og udtynding iværksættes af 
plantagennsvnet, der har den fulde dispositionsret over al plantevækst og dyreliv i 
plantagen.

O ffentligheden liar ikke udgang til plantagen uden samtykke fra naiv.net, men det 
påhviler dette at tillade adgang i videst m uligt om fang, som er foreneligt med plan
lagens trivsel.

4 Alle udgifter vedrorende de i § 3 slk. 1, oinm eldte foranstaltninger afholdes af 
ejeren direkle. Såfrem t ejeren forsom m er sine der om handlede pligier og ikke efter 
påkrav retter for sig , kan nævnet lade påkrævede foranstaltninger iværksætte for 
ejerens regning. For således udlagle belob haves: udpantningsret.

U dgiften til de i >§ 3. slk. 2, ommeldle foranstaltninger afholdes i fiirste om gang  
af nævnet, men delte får dem refundere) af ejeren efler opgorelse for 1 år ad gangen.

Eventuelle indtægter af plantagen godskrives ejeren.
Nævnet kan undlade at kneve udgiften efter § 3, slk. 2, refunderet og yde tilskud  

til bestridelse af de i § 3, stk, 1, nævnte udgifter,
5 Inden udgangen af marts måned aflægger nævnet over for landsstyret regnskab 

for det forudgående kalenderår, ligesom  der afgives en årsberetning.
6 Den som  volder skade på fredskovplsgligl. om råde, del. være sig planter, dyr, 

hegn eller andel, straffes med eri den pågaddende komm unekasse tilfaldende biide 
og må desuden erstalle skaden.

Med sam me slraf anses den, der uberettiget Irænger ind på fredskovpligtigt område.
Sagerne behandles som offentlige politisager.

27. nov. —  L ogtingslóg nr. 53 um V IÐ A R L U N D lIi.
1 V iðarlim dir í  alm em iari ogn í Foroyum , nevniliga í Tórshavn (nið’ursetl) í 

1 9 0 1 ), Jvunoy (níffursett i 1 9 0 5 ), SelatræS (niðursetl i 1 9 12 ), Hoydolum  (nifíursett 
um 191 5 ), T rongisvági (niðursett f 1 9 2 1 ). við Marknagil t Tórshavn (n iðurselt í
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1932) og í M iklailali (niSursett í 1951) koma undir skógfriðingarskyldu eftir regl- 
iimim i hesi lóg. FriðingarváUan verður al linglesa á hesum  lendum so sk jó ll henda 
lóg  er komin í gildi.

Tað verður ein Ireyl í  franilíSini fyri almennum sludningi. dl niðursetingar ella 
rakstur av viðarlund, al friðingarváttan er lingHsin á viðkom andi lendí eftir hesi lóg.

2 iEin skógfriðingarnevtid, sum hevur 5 limir, verður selt al hava cfiirlit við frið- 
aðum viðarlundum til verndar av vokstri og dyrurn á hesum lendum, Nevndin umsilur 
lams pening, sum latin verður henni lil írama av træniSurseling í Foroyum.

Sum faslir lim ir í nevndm i eru sorinskrivarin, sum  er íorm aður, landbúnaðarráS- 
gevarin og íorm aður Tórshavnar byráðs. Hinir 2 lim irnar velur Foroya laadsslyri fyri
3 ár,

3 Eigari av skógfriðmgarskySdugum lendi hevur skyldu at halda haldgott slik  
rundan um all lendi, sum kann halda seySs og slórdyrum  úti, líka mikið hvor garð- 
skylduna í grundini hevur. Tað er eisini ein ireyl, al iendið er velrarfriðað og hevur 
hóskandi nógvar breylir. Tað er eigarans skylda al umsita breylirnar og forkonia tí- 
likum óruddi, sum karm lyta viðarhm dina innan og eisini. ultanum.

011 forstlig tillok eill nú niðurseling, felling og lym ring verða útinnt av skógírið- 
ingam evndin i, sum hevur íullt ræði á ollum vokstri og dyralívi í viðarlundini.

ASmemiingurin hevur o'nga atgongu ultan eflir loyvi nevndarinnar, men nevndini 
áliggur at loyva atgongu mest gjorligl uttan at nerva vakslrarlíkindi viðalundarintiar.

4 E igari her úlreiðslurnar av teim tiltokum, sum  standast av § 3, 1. j>, Um so er, at 
eigari m isrokir sínar skyldur sum tilskilað her og ikki eflir  ávaring lelur við seg  kom a, 
kann nevndin laia torvandi tilltík frem ja  íyri eigarans rokning. Fyri lilíkar útreiðslur 
hcvsl pantingarrættiir,

Ø lreiðslur, sum slanda av teim í § 3. 2. p. nevndu tiltokum, her nevndin í fyrslu 
sy ílu , men nevndin fær lær endurrindaðar frá eigaranum  eftir uppgerð fyri eiíi ár 
í senn.

M iiguligar inntiikur av viðarlund verða bókaðar eigaranum  li l góðar.
N evndin kann iata vera al krevja útreiðslur eflir § 3 , 2. p. endurrindaðar og veila  

siudning til rindingar av teim í § 3, i .  p. nevndu útreiðslum .
5 innan m arls mánaði er úti letur nevndin .roknskap fyri lidna álmanakkaárið 

og haraflrat ársfrágrciðing,
0 H ann, sum ger skaða á skógfriSi.ngar.=kyldugl. lendi, eill. nú inn á voks lur, dyr, 

stik elia annaS, kemur undir bót, sum íer i  viSkomndi kommunukassa og má harafturat 
endurgjalda skaðan.

U ndir somu bót kemur harm, sum ger seg  inn á skófriðingarskyidugi lendi,
TíHk mál fara fram sum logreglum ál.

27. nov. —  LI, nr, 54 om ændring i lagtingslov on, FORTIDSM INDESAM LING . 
(N oteret ved loven af 2. maj 195 2 ).

28, nov. —  Kunng. nr, 55 um avloku av ÚTFUUTNINGSFORROÐUM  fyri kaffi 
og seyðakjol til Danmarkar. (Innsell. í kunng. 24 . febr. 195 0 ),

17. dee. —  LI. nr. 56 om fordeling af Færoernes andel af KOMMUNELÆGERNES 
LØN. '

1 Færoernes andel af kom m unelægernes liiri fra det offen llige efler den nye læge- 
ordn ing1) fordeies med halvdelen til landskassen og halvdelen li! vedkom m ende 
komm une.

! )  N y  lægeardning.  Fra 1. jan, 1953 er folgende ordning tråd t i kraft:
A. Der ansættes ccn embedslæge for Færoerne: ] undslå; gen, der er statstjenestemand og 

kun har re t tíl konsiliær praksis. Kredslatgeemliederne i Klakksvik, Vestmannahavn eg
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Såfrem l ikke anden overenskomst eksisterer eller opnås mellem vj>ågælden3e:-'ioin-£" 
immer. sker fordelingen j forhold til falketallet efter sidsle folketælling; !■

Landskassen udlægger midlertidigf kommunernes andel. Senest hverliars forstei jijH ; 
udregnes, hvor m eget de enkelle kommuner skal tilbagebetale landskassen forædet 
foregående finansår. Kommunerne skal tilbagebetale deres andel senest 1,-derøm ber^v

2 Tillæg, komm unerne i henhold til overenskom st, aftale eller::.7:sædvaiie ^yder 
kommunelægerne til brændsel m. m. eller udgifter til tjenestebolig :.m,//rø.v-^r-'knds- . 
kassen uvedkomm ende som hidtil. .;

3 Denne lov træder i krafl 1. januar 1953, ...

l í .  des. —  Logtingslóg um by ti av Foroya parli av LØN ÍCOMMU-NIJLÆKNÁ^:.: g;..:..
Sam svarandi samtyk! Foroya logtings staSfestir og  kunnger logm aSurJiesa 1ogtin:gS? 

'»g: _ . ,  .
1 Fiiroya parlur av almetmu (on kom m unulækna eflir nyggju  læ kn aski paiiini- 

verður byttur í helvl mi.ilum landskassan og vi'ðkoniandi kom m unu. :: -r ;
Uin ikki annar sátlmáli er ella verður gjordur m illum  ávarandi komm umir. iverður. 

byli gjort í mun til fólkatalið eflir seinasta fólkaleljing.
Landskaasin leggur fyri fyrst kom m unanna pari út. Seinasl 1. juli á hvorjum ári 

verður gjort upp, hvussu nógv lær ehisioku kotnm unurnar skulu gjalda landskas,sanuni 
aftur fyri farna fíggjarárið. Komniumirnar skulu afturrinda sin  part seinasl. 1. 
de.-e.tuber. .. • . •

2 V iðbót, sum kommtmunar sambart sállinála, avlalu ella gomluin brúki veila  
koínnnimilæknummi til brenni o, a, ella útreiðslur til iamastuhíss v. in., lekur. lands- 
kassin sum higarlil ikki hil í. :: :

!! U enda lóg  kemur í gildi 1. januar 1953, . , -

23. dee. —  Kunng. nr. 58 um brovting i kunng. nr, 321, 29. nov. 1930 uin MO- 
TOHAKiFØH o. a. (ínnselt í 1 9 3 0 ) ,'  ' : ,  :

Tviiroyri nedlaígges. 1. jan, 1953 var dsr ingeu fast ansat i disse embeder, og embed- 
en ie er bortfaldne ved íendringer i tjenestemandsloven gennem iiormevingslov, "lov nr, 
114 af 31. marta 1953 hvor de er udgået, Landslægeembedet er oprettet ved bevilling 
pá lignende måde. . :

B. Der ansættes 11 kommunelæger: 2 i Tórsbavn, een i Klakksvík, Tvóroyri, EiSi, Fugla- 
firSí, Saltangará, Vestmannahavn, MiSvági, San di og Vdgi med fast liin 6000. kr. 
Halvdelen af denne betales af statskassen, ng deis anden halvdel svares fra fa‘ri>sk side, 
for tiden íordeit ligelig t mellem landskassen »g vedkommende kommuner. Kommu
nerne yder bolig og brændsel eíter aftale i hvert enkelt tilfælde, .

C. Ved sygehuset i Klakksvík og Tvíiroyri ansættes Jivert sted en sygehushege med fast 
Ion og med ret til praksisi kun i bygden. .

På nærva-rende tidspunkt er ikke endnu gennemfort nogen formel ændring i an
ordning nr. 545 af 4. okt, U>19 om embedsla'.geva'.senais ordning ;iii Ftr.iiierne eller 
ændring i instrukserne íor amtslægen og kredslægerne a í ]. dee, 1921,
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TILLÆG
Trykningen af denne lovsam ling begyndte for nylår 1953. Nedennævnte bestem 

melser for 1953 er udkommet under trykningen, og der har kun delvis kunnet lages  
hensyn lil dem ved frem stillingen af stoffet for 1953,

3. jan. 1953. —  Skr. fra APOTEKERFONDEN.
Indenrigsm inisteriet har anmodet apotekerfonden om at besvare landsstyrets skri

velse af 2 . september 1952 lil indenrigsm inisteriet.
Under hensyn lil bestemmelsen i. lov nr. 107 af 31. m arls 1932 om apolekervæse- 

net § 41, slk, 1. fandt apotekerfonden det rigtigt al indhente indenrigsm inisteriets 
godkendelse af den deri onskede erklæring, inden denne afgaves, og efler at denne 
godkendelse er m odtaget, skal apotekerfonden herved bekræfte, al apotekerfonden, 
sålænge den ved lov nr, 107 a í 31, marls 1932 om ap olek em esenel, jfr. m idlertidig  
lov nr. 119 a í 23. marts 1918 orn a;nd ringer i kapitel VI i deu nævnte lov, íasL- 
satte m idlertidige pensionsordning for apotekere, apotekerenker og de på apoteket 
ansatte farmaceuter og disses enker er gældende, íra den 1. juli. 19-19 al regne på
lager sig  den af ordningen flydende pensionsbyrde for den på Tjaldur apotek an
satte apoteker og dennes enke sam l de på færiiske apoteker ansatte farmaceuter, som 
er medlemmer af Farmaceuternes pensionskasse, og disses enker, all under forud
sætning af, at apotekerfonden m odtager et bidrag, der, sålænge denne m idlertidige 
pensionsordning er gældende, for apotekerens vedkom m ende udgor 1.600 kr. årlig 
og for de farm aceutiske kandidaters og eksam inaters vedkom m ende henholdsvis 
1.080 kr. og 720 kr. årlig og betales halvårsvis bagud, således at apotekerfonden deraf 
udreder det i anordning nr, 272 af 22. september 1937 vedrorende apotekervæsenet 
på Færoerne § 41, slk. 1, om handlede bidrag íil Farmaceuternes pensionskasse.

Apotekerfonden vil nu tilskrive apoteker J. D. M agnussen angående afregningen  
for liden L juli 1949— 30. juni 1952 og derefter hverl halve år orn afregningen for 
del íorlobne halvår.

Efler den derom fremsatte anm odning skal apotekerfonden oplyse, al under den 
bestående m idlertidige ordning betaler apotekerne ikke personligt bidrag til pensions
ordningen. Men der er udarbejdet forslag om ændring af pensionsordningen på delte 
som på en række andre punkter, hvilket forslag for tiden er under overvejelse i inden
rigsm inisteriet.

8 . jan. —  Rundskriv til KOMMUNUSTyRINI viðv. SØLU AV OGNUM o. a.
í lóg nr. 30 frá 28. febr. 1872 um de færoske landkom nnm ers styrelse er i 27. gr. 

fyriskipað, at logiingið  skal góðkenna, al vissar úlreiðsSur verða hildnar av komm- 
untmi, og al komm unan lelur ella útvegar sær ognir ella brúkar av ognarpeningi 
sínum.

Hesin m yndugleiki er við* heimastyrislógim lagdur undir landsstyrið, og fyriskipar 
landsstyrið tí, lá komm unan selur av ognum sínum hesar reglur:
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Tá kommuna selur burlur av ognum sínum , so skal helvtin av solupeningínuni 
verða nytt ti] eykaavtlráll uppá lán, sura kommunan hevur; her fyrsl íán uppá sortiu 
ogn ella Srknandi ogn ella, um einki tílíkt er, so uppá annað lán.

Hin helvtin verður sell á ognarkonto, sum kommunan hevur elia fær sær í spari- 
kassa, Hevur kommunan onga skuld, verður allur solupeningurin sellur á hcsa ogn- 
arkonto. Ilenda konto er tann ognm , sum nevnd er í slk. h í 24. gr. í omanfyri 
nevndu lóg nr. 30 frá 28. febr. 1872, og má ikki verða brúkt av heimi uttan lands
styrið gevur loyvi til tess. Slíkt loyvi verður vanliga ikki gi við uttan so, kommunan  
nytir peningin til at útvega sær aðrar ognir.

Henda ognarkonlo verður á hvorjum  ári roknað við í fíggjarstandi komniununnar, 
og verður saman við rokniskapinum víðlagt yvirlit yvir irmgingnan og úttiknan pen- 
ing av nevndu konto v ið  tilskilan um, hval hesin peningur er innkom in fyri ella 
úlgoldin tií.

Hesar reglur koma í gildi beinanvegin.

Sam stundis skal landsstyrið nyta  hovi lil at m inna Iknirnar i kommunustyrinum  
á, al kom m um isiyrið hevur ikki rætt til al áleggja kommununi skyldur eila útreiðslur, 
sum ikki bcinleiðis eru íyriskipaðar við lóg ella reglugerðum, uttan landsstyrið framm- 
anundan hevur givið loyvi í hvorjum  einslokum  fori, jm t. § 27 í lov om Iandkom- 
rnunernes styrelse frá 28. febr. 1872.

19. jan. —  1 . M. skr, om FLYTTEGODTGØRELSE for lærere.
Under henvisning lil det med direktionens skrivelse af 20. septem ber 1952 hertil 

indsendte andragende fra skoleinspektor ÍN. N., Klaksvig, o.m flyllegodtgorelse i an
ledning af flytning fra Ålborg lil Thorshavn, skal man herved meddele, at m iniste
riet under hensyn lil det af direktionen anforte eíter om skem lighederne kan tiUra*de, 
at staiskassen i overensstem m else med princippet i § 28, stk. I, i den fa:roske lærer- 
lónningslov af 12. april 1919 refunder landskassen halvdelen aí de med flytningen 
forbundne udgiíler samt af godtgorclsen i henhold til § 80, stk. 2, i lærerlómiings- 
loven af 12. juli 19-16, jfr. herved den færoske lærerlonningslovs § 2.

21. f e b r . .....Skr. fra skoled. om BOLIGGODTGØRELSE for lærere.
Ved skrivelse af 17. januar 1953 har De forespurgt, om en lærer, der gennem

går års-kursus på Danmarks hererhojskole, har krav på. fuld boliggodtgorelse,'-så
længe årskursus varer.

i. denne anledning skal man udtale, al ret le« til boliggodtgorelse i del omtalte til
fælde efter direktionens opfattelse må afhænge aí, om den pågældende lærer under 
sin fraværelse bevarer sin bopæl (beboelseshus eller lejlighed) i hjemstedskommu
nen. Såfrem t delte er tilfaddel, må den fraværende la;rer have ret til fuld bolig- 
godígorelse i hele perioden.

Hvis læreren derim od opgiver sin bopæl i hjem stedskom m unen, er forudsætningen  
for kom m unens pligt til al udbetale boliggodtgorelse ikke længere til stede.

21. febr. —  Skr. fra skoled, om INDRE VEDLIGEHO LDELSE af lærerbolig.
Ved skrivelse aí 12, januar 1953 har forslanderskabet forespurgl, om det i hen

hold til den faíroske lanærlonningslov nr. 199 af 12, april 19-19 påhviler kommu
nen ai afholde udgifterne, 325 kr, 40 ore, til tapetsering og indvendigt malerarbejde 
i forslelærer !N , N.’s tjenestebolig i Sorvåg.

I denne anledning skal man udlale, at der ikke i selve den færoske la'rerlórmings- 
lov er givet bestemmelser om tjenesteboligers vedligeholdelse, og at der ejheller i 
henhold til lovens § 18, stk. 1, hvorefter skoledirektionen fastsætter nærmere regler 
for tjenesteboligernes om fang og  indretning, er givet forskrifter om boligernes ved
ligeholdelse.
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Derimod cr tlet i den danske lærerlonningslov nr. 414 at 12. juli 1916 § 26, stk. 2, 
der i henhold til § 2, stk. 1, i den færoske lærerlonningslov må anses aom sk idende  
også for folkeskolens lærere på Færoerne, fastsat, at den ydre og indre vedligehol
delse af tjenesteboliger påhviler kommunen.

I adm inistrativ praksis fortolkes den nævnte bestem m else således, at der under 
vedligeholdelse falder all, hvad der e iler  den gængse opfattelse falder ind under 
en  lejligheds forsvarlige vedligeholdelse. Det er til eksempel anlagel, al fernis til fer
nisering af gulve må anskaffes på kommunens bekostning, medens det må påhvile 
læreren selv at sorge for ferniseringen.

Under -henvisning til foranstående må man anse del for naturligt, ai den samlede 
udgift på 325 kr. 40 ore lil tapetsering og indvendigt m alerarbejde i lærerboligen  
afholdes a í kom m unen, såfrem t arbejdeL er udfort efter forudgående aftale med 
forslanderskabet og ikke har strakt sig ud over, hvad der er påkrævet til passende 
indvendig vedligeholdelse uf boligen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at så
vel udgiften til indkob af materialer som til arbejdslon eíter direktionens opfattelse 
biir afholdes af kommunen, idet maler- og lopelseringsarbejde ikke er af en sådan 
beskaffenhed, al del med rim elighed kan forlanges hesdrgel a f den pågældende læ
rer selv.

25. febr. —  LI. nr. 1 om PEN SIO N  og eflerlon for landets tjeueslemænd rn. m.
1, A lm indelige béstcn im elser,
1 Som tjenestemand anses i denne lov enhver, der varigt og som i H vsgem ing har 

ansættelse i iagtingéts tjeneste i en stilling, for hvilken lim ning er fastsat i lov nr. 16 
af 28. marts 1949 med senere ændringer om Um til lagtingels tjenestenuend med 
grundion, alm indeligt pensionsgivende líi»tilia:g og reguleringstillæg.

2 Enhver tjenestemand er bcrelligel til pension for sig  selv og sin efterladte enke 
sam l borncpension i henhold til denne lov.

Ansættelse på bestemt tid og forsie ansættelse som tjenestemand efler del. fyldte
10. år giver ikke ret til pension, medm indre anderledes fastsættes ved Sov.

3 Pensionerne betales af landskassen, for så vidt de ikke efter regler, som liidlil 
har været gældende eller herefter måtte blive fastsatte, udredes på anden måde.

Som bidrag til dækning af udgifterne ved pensioneringen afkortes ved hver Ion
udbetaling 5 c/o  i den enhver tjenestemand tillagle lonningsindtægl, jfr, § 6.

4 Der tillægges en tjenestem ands enke og i tilfæ lde af at enke ikke efterlade; tje
nestem andens uforsorgede born under 18 år ret til i et tidsrum af 3 måneder efler  
tjenestem andens dod at oppebære dennes ijenesteindtæ gl.

Når en enke, som oppebærer enkepension fra landskassen, dor og efterlader sig  
uforsorgede horn under 18 år, bar disse rel tii t et tidsrum af 3 måneder efter m o
derens dod at oppebajre dennes pension.

5 For ijeneslem ænd, der ikke ved deres ansætlelse eller genansættelse har kunnet 
præstere tilfredsstillende helbredsaUest, forhojes det i 8 3 nævnte bidrag efter lands- 
íiyrets nærmere bestemmelse under hensyn lil landskassens forogede pensionsrisiko 
som folge af de págældendes invaliditeter eller httlbredsnumgler. I de tilfælde, hvor 
lonningsnsdtæglen m idlertidig er nedsal, beregnes afkortningen kun af den lon- 
ningsindUugt, som  faktisk udbetales.

Såfrem i en tjenestemand efter denne lovs ikrafttræden afskediges uden pension, 
udbetales ved fratrædelsen de indbelalle pensionsbidrag med renter 4 ( < p. a. af 
del ved hverl års begyndelse indestående belob med tillæg af 2 %  af de i liltræ- 
delsesåret tilkomne belob. Genansæltes en tjenestemand, som ved sin fratrædelse har 
fåel udbetalt de under tidligere ansættelser indbetalte pensionsbidrag, og får tidligere 
tjenestelid taget i betragtning ved pensionsberegning, mu. de tilbagebetalle pensions
bidrag påny indbetales med renter, beregnet: efter foranstående regler.

Erhvervelse uf hiijere pensionsanciennitet end den i medfor a f bestemmelserne 
i § 9, slk. 2 , enten i henhold lil særlige lovbestem m elser eller anden sa;rlig hjem 
mel, er betinget af, at den pågældende tjenestemand til landskassen indbetaler el
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i forhold til den foriigede anciennitet faslsat bidrag til pensionering, svarende til et 
årligl pensionsbidrag på 5 % af liaas lim ning ved hans forste ansættelse i tjeneste 
m andsslilíing med fradrag af 25 ' - .  Indbetalingen a í delle beliib kan eíter landssty
rets nærmere bestem m else ske afdragsvis i el tidsrum af indtil 10 år. Såfrem t ; en 
Ijcneslemand, med hvem en sådan afdragsordning er Irtrfíet, pensioneres imlen 
belobet er fuldt indbetalt, nedsættes hans pensionsanciennitet med del antal ár.;4or  
hvilke efterbelaling a í bidrag ikke bur fundet sled. . : . ^

(i Til lonningsindtæglen, som komm er i betragtning ved pensionsberegning, hen
regnes: ■

a) Grundion og alderstillæg, v
b) Alrnindeligl pensionsgivende ionlillæg,
e) P ersonlige tillæg, dog kun for så vidt de er tilstået som erstatning for eu .b ort

faldet pensionsgivende indtægt, m edm indre anderledes bestem m es ved finanslov  
eller sæ rlig  lov, . . : .

/ / .  Egenpension.
7 Egenpension tilkommer efter nedennævnte regler de pensionsberettigede lje i 

estemænd, når de afskediges på grund af alder eller svagligheder eller anden dem 
utilregnelig årsag. Enhver tjenestemand er forpligtet tii at soge sin afsked fra udgang
en a í den måned, livori ban fylder 70 år. Herettiget ti! at erholde afsked med pension 
efler nærværende lov er tjenestemand, når han har fyldt sit 65 . leveår. .

S Pensionen beregnes —- udenfor det i § 10 nævnte tilfælde —  efter tjeneste
mandens pensionsalder og pensionsindlægt. ■ .

Pensionsalderen regnes fra del tidspunkt, da Ljeneleinanden i 5 år efler sit'-fyldte
30. år har været ansat i stillinger, der efter denne lov er forbundet med pensions
ret. v

Pensíonsindlægten udgíir med de i det folgende naivnte undtagelser gennemsnittet 
af den lonniugsindtægt, jfr. § 6 , som tjenestemanden har oppebåret i de efler pensions
rettens indtræden sidst forlobne 3 år for afskedigelsen. Hvis pensionsalderen er mi:i- 
dre end 3 år, udgíir pensionsindla‘gten gennemsnittet af lonningsiiultægten i tjenester 
tiden efter pensionsrettens indtræden. For tjenesteimeiul, der har oppobårel nedsat 
lon, regnes der ved opgíireSsen af pensionsEndtæglen med den fulde ío r  stillingen 
normerede lon. :

Når en tjenestemand på grund a f svagelighed eller tilskadekom st eller anden 
ham utilregnelig årsag er overgået fra en híijere lil en lavere lonnet stilling, udgiir 
pensionsindtaíglen gennem snittet af 1onningsindta;gten i de 3 eíler hinanden folgende 
år, i hvilke lonninsgiiidtægten har været storel, .

Når en tjenestemand afskediges ined sit fyldte 70, år eller ved del tidligere tids
punkt., til hvilket han er forpligtet lil ul soge sin afsked, udgíir pensionsindlægten 
de,ii oppebårne lonningsindtægL på pågældende tidspunkt, medm indre regelen i I. 
stykke giver en híijere pensionsindtægt.

Pensionens sLtirrelse bestem m es således: ■.
Efler pensionsalderen bliver p ensionen:

under 4  år l.'í HU af pensionsindlægten  
fra í—  7 år 24/60 af p e n s io n s in d læ g te n  
fra 7— 10 ar 30Í60 —  —  
fra 1.0— 12 år 31/60
fra 12— 14 år 32/60 —  —  ..
fra 14—4 6  år 33,'60 —  —  
fra 16— 18 år 34<60 —
fra IS — 20 ar 35(60 —  —  
fra 2 0 —22 år .>(,60 —  —
fra 22— 21: år 37(60 —  —
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fra 2-1— 25 år 38/60 —  —
fra 2 5 — 26 år 39160 —  —
fra 26— 27 år 10.61) —  —
fra 27— 28 år 41/60 —  —
over 28 år 42/60 —- —

9 O versygeplejersker, afdelingssygeplejersker og sygeplejersker afskediges, når 
de er fyldt 65 år, og kan forlange afsked eller kan afskediges, når de er fyldt 60 år. 
Ved pensionsberegningen for da pågældende regnes hvert ijenestcår efler det tids
punkt, da pensionsalderen er 15 år, for 1 1 /;{ år.

10 Såfremt en tjenestemand ved udforelseti af sin tjeneste kommer således lil skade, 
at han .bliver ude af stand lil at bestride sin hidtid ige tjene?íe, men dog ikke er 
aldeles utjenstdygtig, er han (jfr. dog stk. 2} pligtig at overlage unden efler hans 
uddannelse og helbredstilstand passende tjeneste for så vidt sådan tjeneste kan til
bydes, mod vedblivende al oppehære lim ning som for den tidligere stilling fastsat.

Når tjenestemanden under disse forhold forbliver i tjeneslen. udskydes sporgs- 
m&lel. om pensionering, indtil afskedigelse af en af de i § 7 nævnle årsager eller 
eventuelt i henhold til nærværende paragrafs i .  slk. finder sted: nægter han al m od
tage den tilbudte stilling, og afskedigelse af denne grund finder sled. pensionered  
tjenestem anden efler reglerne i § 8.

M edforer tilskadekom sten en blivende forringelse aí arbejdsevnen, uden al. den 
tilskadekomne dog på grund af samme afskediges, forholdes der i overensstemmelse 
med lovgivningen om forsikring mod folger af ulykkestilfælde.

Hvis tilskadekomsten derimod medforer, al tjenestem anden raå afskediges, tilkom 
mer der ham uden hensyn lil alder og ijeneslelid  i pension 12/60 af den sidst oppe- 
bårne ionningsindlæ gt, eventuelt af den i ■§ 8, stykke 1, om m eldle pensionsindta'gt, 
for så vidt betingelserne for pensionens beregning efler denne bestemmelse er Lil 
siede.

Lige med tilskadekomst regnes skadelige påvirkninger a í hojst nogle fá dages 
varighed, der skyldes tjenesten eller de forhold, hvorunder denne foregår, og m ed
forer uljenstdygíighed.

Udelukket fra behandling efter luerværende paragraf er tilskadekomst som den 
pågældende tjenestemand selv bar hidfort med forsa:t. Har han ved grov uagtsomhed  
eller ved synlig beruselse selv hidfort. eller dog væsentlig bidragel lil lilskadekom slen  
kan landsstyret bestemme, al pensionen efter denne paragraf ska] nedsættes eller 
bortfalde.

Ingen kan gore krav på behandling efter foranstående regler, medmindre han 
snarest m uligt, efter at tilskadekom sten er konstateret, har anmeldt det passerede 
for sin foresatte,

11 Ingen kan sam tidig oppebære lim ning som tjenestemand og pension efter regl
erne efler denne Sov eiler samtidig egenpension og enkepension. Dersom en tjen
estem ands hustru efter mandens dod indlræder eiler forbliver i tjenestem andsstilling, 
kan hun dog senere til enhver tid vælge at oppebære enkepension imod at opgive 
sin tjenestem andsstilling uden egenpension.

Når den ene af to sam gifte tjenesle-mænd afgår ved diklen, kan der, hvis om stæn
dighederne laler derfor, af landsstyret tilstås den efterlevende, såfrem l der efterlades 
bíirn, overfor hvilke m anden havde forsorgerpligt, et borneLilkrg til lim ning eller 
egenpension svarende til de i § 19 na'vnle satser. T ilsvarende gælder, såfremt den 
ene ægtefælle var tjenesiem and, og den anden var pensioneret, eller såfremt de 
begge var pensionere).

Heglerne i nærværende paragraf gælder også selv om den ene ydelse oppebærcs som  
liin eller pension fra en stilling i stalen, folkeskolen eller folkekirken.

12 ])en  tjenestem and, hvis stilling indrages, efler at han er fykll 30 år, er, når 
der ikke tilbydes ham atiden efler hans uddannelse og belbredsiilsland passende  
stilling i hans hidtid ige eller anden styrelscsgren med mindst sam m e pensionsgivende
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lonningsindlæ gt (jfr. § 6 ) ,  berettiget til i 5 år al oppebære ventepenge. D isse skal 
i de forste 3 måneder være lig med den sidst oppebårne pensionsgivende lonningsind- 
Jægt og derefter S|3 af denne lonningsindtægl. I den tid, ventepenge oppebaires/ er 
han piigtig al m odtage ansættelse i en passende stilling af ovennævnte art med mindst 
sam me pensionsgivende lonningsindlægt som fastsat íor den inddragne stilling. Har 
han ikke inden udlobel aí 5 å r  fåel ansættelse i anden stilling, sætles han på pensum. 
De nr, i hvilke ventepenge har været oppebåret, regnes ved afgorelsen aí sporgsmålet 
om pensionsalder som  tjenesíeår. og pensionen beregnes efter den lonningsindlægt, 
som er lagt til grund for ventepenge,nea beregning. ■■■■■■\

En pensionsbereltigel tjenestemand hvem der tilbydes en stilling, hvis overtagelse 
ville betyde forflyttelse af den i grundlovens § 17 nævn-le art, vi! dog, dersom Tian 
nægter at modtag*, stillingen have rel til pension efter de alm indelige regler. .

13 Den, som afskediges, fordi han har gjort sig skyldig i exi strafbar handling, 
der gor ham uværdig til den for stillingen fornodne agtelse og tillid, taber retten lil  
pension. .

14 Når en pensionsbereltigel tjenestemand afskediges på grund af tjenesieforseelser 
eller -misligheder, som  uden at m edfore tab af pensionsretten i henhold lil § 1 3 ,-svækker 
den for stillingen- nodvendige a-glelse og tillid, bestemmes del ved lagtingets finanslov  
d ier  lagtmgíbevillingslov, hvorvidt han skaS have pension og i bekræftende fald af 
Hvilken stiirrelse.

15 Pension eller ventepenge borlfalder, når vedkom m ende alter ansættes--eller 
konstitueres i en med pensionsbereltigelse forbunden stilling. M odtager en på ren te
penge slående tjenestemand itv ansættelse eller konstitution i en stilling, der .giver 
mindre lonningsindlæ gt end den inddragne stilling, beholder han dog så meget af 
ventepengene, som er nodvendigt for lil enhver tid al bringe beUibel op til den i 
den tidligere slilling oppebårne lonningsindtægl; ved senere pensionering tages 
denne del af ventepengene i betragtning som personligl tillæg. 'Når en påny ansat 
eller konstitueret tjenestemand afskediges fra den nye stilling, er han berelligel til. 
for så vidt der ikke m ålte liikonnne ham storre pension, at oppeba're den pension, 
han tidligere har haft eller hvor-på han ville have haft krav på det tidspunkt, 'du 
udbetaling af ventepenge ophorle. ■■■:■

Pension eller ven lepenge borlfalder endvidere i folgende lilfælde: .
a) når den pågældende uden landsslyrets tilladelse modlager tjeneste, íor fremmed 

stal. :
!>) når han uden landsslyrets tilladelse tager ophold i udlandet, .
c) når ban i et sammenhængende tidsrum af 3 år ikke har hævel pension eller 

ventepenge uden senere al kunne bevise lovlig forhindring,
d) når han ved dont findes skyldig i strafbart forhold, der gor ham uværdig til 

den for en tjenestemandsstilling fornodne agtelse og lillid. eller overbevises 
om inden sin afsked al have gjorl sig skyldig i sådant forhold, som efter § 1 3  
ville luive medfíirl tab af pensionsretlen. Det påhviler anklagem yndigheden til 
landsstyret at indsende udskrift af domme, der i sådanne sager overgår en 
pensionist. : :

Når det godtgores, at en med lilskadekomslpension afskediget tjen es-lem and atter 
er tjenesledygli« og han nægter at modlage anden efler § 10, slk , 1 og 2 passende 
slilling, mister han relien til den efter § 10 fastsatle forhojcde pension. Nægler den 
pågældende eller en med pension efter § 8 på grund af sygdom  afskediget men alter 
Ijenesledyglig  tjenestemand at indtræde i sin lidligere slilling eller en anden stilling, 
hvorlil han inden sin afsked havde været pligtig  lil al m odlage forflyttelse, bortfalder 
pensionen. Til oplysning om den af en af de nævnle årsager pensioneredes helbreds
tilstand er landsstyret berettiget til, s£ ofte det findes form ålstjenligt, dog ikke ud 
over et tidsrum af 10 år fra afskedigelsen at regne, at kræve sig  tilstillet lægealtest 
(jfr. § 1 6 ) , dog uden udgift for den pensionerede. Når denne trods opfordring und
lader at frem skaffe en sådan lægeattest, kan pensionens udbetaling standses, indtil 
det er bevist, at uljensídygtigheden vedblivende består.
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Når der lilbydes en på ventepenge stående tjenestemand en ny stilling, behandles 
han med hensyn ti] retten til vedvarende at oppebære ventepenge eller at få pension  
efter tilsvarende regler, som ved § 12 er fastsat for den tjenestemand, hvis stilling  
inddrages.

Såfremt en pensioneret tjenestemand ansættes i en med pensionsret forbunden 
stilling  i en komm une, et koncessioneret: selskab eller en offentlig virksomhed, for 
hvilken lonni.ng ikke er fastsat i nasrværende lov, behandles ban efter reglerne under 
stk. 1. Ved afsked fra den pågældende tjeneste oppebærer han på ny den ham af lands
styret lillagte pension, dog at der i denne fradrages halvdelen af forskellen mellem  
den sam lede alm indelige pension efter lov  eller vedtægt fra de 2 virksomheder (inkl, 
de særlige tillæg) og del belob, som tjenestem anden med den sam m enlagte tjenestetid 
ville have oppebåret efler denne lov i forhold lil lim ningen ved pensioneringen af 
landets tjeneste. P å tilsvarende måde forholdes med pensionen til en ansaí tjeneste
mand, der oppebærer pension fra en a f de nævnte virksom heder og senere pensioneres 
af landsstyret.

For så  vidt i m edfor a f lovgivningen om forsikring mod féilger aí ulykkestilfælde 
en tilskadekommen tjenestemand soin folge af den ham tlllagíe pension enten slet 
ikke ell er kun delvis har fået tillagt erstatning ban ellers ville have været berettiget til 
efter lovens regler, skal ban dog uanset foranstående bestem m else i tilfælde af senere 
ansættelse i landets tjeneste eller som ovenfor i slk. 5, 1, punktum anfort vedblivende 
oppebære så stor en del af pensionen som svarer lil den bortfaldne erstatnings livren* 
leværdi ved afskedigelsen.

10 1 alle tilfælde, hvor der til oplysning om en tjenestemand eller en pensionists 
helbredstilstand i henhold til lov om pension til landets tjeneslem ænd eller ifiilge 
praksis udkran'es lægeattest, er landsstyret berettiget lil at forlange, al sådan skal være 
udstedt aí en embedslæge. Såfremt de tilvejebragte oplysninger ikke er tilstrækkelige 
til at bedomme den pflgiaddendi's tjenestedygtighed ni. v,, er landsstyrel beretliget til ul 
fordre, at han —  uden udgift for sig —  underkaster sig en sådan særlig undersogeise 
(derunder indlæggelse lil observation på hosp ital), som anses íor nodvendigt i så 
henseende.

III.  E nkepension og bornepension .
17 Den, der bliver enke efler en af de i denne lov nævnte tjeneslemænd, som ved 

dodsfaldel enten endnu var i tjenesten eller var pensioneret eller oppebar vente
penge, har med de i § 20 anforte undtagelser rel lil pension af sam me kasse som  
manden.

Enkepensionen udgor: a) Når manden endnu ikke var pensioneret Vs af hans 
lonningsindtægt, således som denne efter nærværende lovs §§ 6 og 8 beregnes, når 
den lægges til grund for egenpension: b ) når manden var pensionsberelligel og hans 
pensionsalder u d gjord e:

indtil 7 år II) Ml af hans pensionsíndlæ gl 
fra 7— 12 ar 18/60 —  —  
íra 12— 16 år 19/60 —  —  
fra 16— 20 år 20/60 —  —  
fra 20— 24 ar 21/60 —  —  
fra 21— 26 år 22/60 —  - 
fra 26 — 28 år 23/60 —  —  
over 28 år 21/60 —

c) i tilfælde, hvor manden er omkommet ved udforelsen af sin tjeneste d ier afgået 
ved doden som folge af tilskadekom st í tjenesten eller har været pensioneret, aí så
dan årsag (jfr. herved § 10, stk. 5 og 6 ) ,  21/60 af tlen i § 1.0, stk. 4  nævnle lon.- 
níngsindlæ gl.
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Del; er dog en betingelse for al opnå: :.

21160 i enkepension, at ægteskabet har bestået m indst 10 ár, .
22160 i enkepension, al ægteskabet bar bestået i m indst 15 år,
23/60 i enkepension, at ægteskabet har bestået i m indst 20  år.
24/60 i enkepension, at ægteskabet har beslået i mindst 25 år,

18 Den i § 17 om handlede enkepension skal i del m indste udgiire 700 kr. årlig, for  
så vidt den ikke derved bliver storre end halvdelen a í den lonningsmdla?gt, sóm  
manden sidst oppebar. Er dette tilfældel. bliver enkepensionen at fa ^ æ lte  lig  med 
nævnte halvdel.

19 Der tillægges en pensionist til h  vi s pension der ydes reguleringstillæg íor de 
biirn (herunder slifborn og adoptivbarn), overfor hvilke den pågaddende har for
sørgelsespligt, folgende tilte«  til pensionen:
Til 1 barn 210 kr. årlig og for hvert barn over 1 yderligere 180 kr. indtil hvert 
barns 18. år. Tilsvarende hornepensionstillæg ydes enken efler en mandlig tjeneste
mand for de bora (herunder adoptivbørn), overfor hvilke ban havde forsorgelses- 
pligt. D en nævnte aldersgrænse kan dog med landsstyrets godkendelse i 'del:enkelte 
tilfælde forliiijes indtil 21 år, når forsørgelsen fortsættes til gennem fiirelse uf -:én 
offentlig  uddannelse, og forholdene iovrigt i særlig grad laler for en dispensation. 
D og skal pensionen eller enkepensionen i forbindelse med de nævnte tilla-g ikke 
kunne overstige %  af den til grund for pensionens beregning liggende sidste lim- 
niisgssndlægl. :

Pensioner af tilsvarende slorrelse kan ligeledes tilstå; en. afdikl kvindelig tjeneste
mands born, for så vidt hun efterlader sig enkensand, der ikke er landsansat eíler 
landspensionerel og er ude af stand til a l forborge de fælles horn. sam l de born 
overfor hvilke hun alene var íorsiirgelsespliglig, og hvis fader lever, men ikke er 
landsansat,

20 Uberettigede til enkepension er ijeneslem auids enker, hvis ægteskab er ind
gået efter mandens 60, år eller på hans diidsleje eller efter, al han var afskediget 
med pension eller ventepenge, uden al genindtrædelse i landets tjenelse har fundel. 
sted.

Såfrem t det for eller efler dodsfaldet godlgðres, al manden havde gjort sig skyldig 
Í e l forhold, der efler § 13 ville have medført pensionsretlens fortabelse, er enken 
ligeledes uberettiget til enkepension; må hans forhold derimod henføres under § 
1 f , bestemmes det ved Iagtingsfinanslov eller lagtings tillægsbevilling, hvorvidt enken 
skal have pension og i bekræftende fald af hvilken slorrelse.

Helten tii enkepension berores ikke af, at separation bar fundet sted.
Når en tjenestemands ægteskab, efter al have beståel i mindsl 5 år, ophæves ved 

skilsm isse, og  der tillægges den fraskille hustru underholdsbidrag, bliver der ved 
bevillingen eller dommen at tra'ffe bestemmelse om, hvorvidt hun skal bevare sin 
rel Lil enkepension, hvilken afgorelse ikke kan ændres i m edfor af § 71 i lov nr. 276 
af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og oplosning. I bekræftende fald er den 
fraskilte hustru —-  forudsat al hun iovrigt opfyider betingelserne for al erholde 
enkepension —  berettiget tii ved tjenestem andens dod al oppebære et belíib, der 
dog ikke må overstige det hende på disdsfaldeis tidspunkt i henhold til skilsm isse
vilkårene tillagle årlige underholdsbidrag.

Såfrem t manden er afgået ved díklen efler at der er truffet afgorelse om, at der 
liSkominer hustruen ret lil underholdsbidrag og pension, men inden bidragets slor
relse er fastsat, eller såfrem t bidraget m idlertidigt er ekstraordinært forhojet, for
mindsket eller helt bortfaldet, kan overøvrigheden fastsætte del bidrag, der ville 
have været at betale, for så v id l de ovennævnte forhold ikke havde foreliggel. F or
inden pensionen fastsættes, fradrages el til reguleringstillægget svarende belob i un
derholdsbidraget.

Har tjenestemanden indgåel nyt ægteskab, og er såvel hans fraskilte hustru som  
enken beretliget til enkepension, deles demse im ellem dem s forhold lil det antal
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påbegyndt år, hvori hver af dem har været g ifi jned tjenestem anden: den enkeltes 
andel skal i det -mindste udgore l /3 af enkepensionen, jfr, dog bestemmelsen i slk. 
<3 Såfrem t den fraskilte hustrus andel af pensionen herefter overstiger det Isende 
lillagle  underholdsbidrag, jfr. slk. 1. lilfalder del overskydende belob dog enken, 
fjled es at de tilsam men oppebærer den fulde enkepension.

Den fraskilte hustrus rel til enkepension borliakkr, når hun indgår nyl ægleskab, 
og indtræder ikke på ny, selv om delle senere ophorer ved dodsíald eller skils
m isse.

Efler mandens dod er bortfald af pensionsretten for den ene hustrus vedkomm ende 
ved dodsfald, nyt asgteskab eller på anden måde uden betydning for den anden 
hustrus pensionsforhold.

Foranstående regler finder tilsvarende anvendelse, for så vidt tjenestemanden ved 
sin dod efterlader sig  flere fraskilte hustruer; i tilfælde, hvor enkepensionen skal 
deles imellem flere end to 'berettigede, finder en ligedeling sted, Såfrem t pensionen  
lil en fraskilt huslru herefter overstiger del hende lillagte underholdsbidrag vil dog  
del overskydende belob tilfalde den af de ovrige pensionsberettigede, hvis ægteskab 
bar haft. den længste varighed.

Så  længe den í slk. 4  om handlede afgorelse ikke behorigl. anmeldes overfor lands
styret, kan detle med frigorende virkning udbetale pension til enken.

Den ret, aom efter i§ 19, slk . 1, er tillagt en enke lil pensionstillæg for de -born, 
over for hvilke den afdikle tjenestemand havde forsíirgelsespligt, tilkommer også  
tjenestem andens fraskilte huslru, som bar ret lil enkepensioner!. 'Er den fraskilte 
hustru efter reglerne i stk. 4  ikke berettiget li! enkepension, tillægges der hende 
for de born, over for hvilke tjenestemanden havde forsorgelsespligl, en pensions
ydelse af den i § 19 fastsatte storrelse, idel dog bestem m elsen i .§ 21, stk, 3, 2. punk
tum, finder tilsvarende anvendelse, for så vidt hun har indgået nyt ægleskab.

21 Enkepensionen bortfalder:

a) når enken indgår nyt. ægteskab,
b) når hun uden landsstyrets tilladelse modtager tjeneste for en fremmed slat, 
e) når hun uden landsstyrets tilladelse tager ophold i udlandet,
d) når hun i el sammenhængende tidsrum af 3 år ikke bar hævet pensionen, uden 

senere al knnne bevise lovlig forhindring,
e) når hun ved dom findes skyldig i et strafbart forhold, der, hv is hun var tje

nestem and, ville have gjorl hende uværdig til den for stillingen fornodne ag
telse og tillid,

f) når del godt go res, at manden inden sin afsked havde gjort sig skyldig i et 
forhold, der ville have m edfort, al pensionsretten for hans vedkomm ende var 
fortabt.

Det påhviler anklagem yndigheden til landsslyret al indsende udskrift af domme 
af den under e) m evnle art, der overgår en pensionist.

Hvis en enkepension er bortfaldet derved, at enken, har indgået nyt ægleskab er 
hun berettiget til aller at få den sam me pension, når hun på ny bliver enke; denne 
regel gælder dog ikke fraskilte hustruer, jfr. § 20, slk. 1. H ar også den anden ægte
fælle været tjenestem and, tilkomm er der dog kun enken een enkepension, nem lig  
den, der ved beregning viser sig  at være storst.

1 tilfælde, hvor enkepension af den under stk. 1 e) mevnte årsag bortfalder skal 
dette dog ikke inedfore lab af pensionstillæ g i henhold lil § 19, men bel-o bene bliver 
efler enkepensionens borlfald, at udbetale til en for bornene sæ rlig beskikket værge. 
Når enkepensionen bortfalder eller er bortfalde! på grund af nyl ægteskab, kun 
pensionstillæ g lil um yndige .born ifo lge bestem m else af landsstyret bevares eller 
påny tilstås, når det godtgores, at de okonom iske forhold i det ny ægteskab er så 
danne, al hensynet lil bfim enes forsvarlige opdragelse gor det fornodent eller i híij 
grad ðnskeligt.
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22 Under tilsvarende betingelser som ved § 17, sík. 1, bestemt for enker tilkom
mer der fader- og m oderlose b iin i (herunder adoptivborn) af de i § 1 nævnte'per
soner, når disse havde forsørgelsespligt over for bornene, hver en pension af 330  
kr. årlig, tlog ikke ud over deres 18. år. O enne aldersgrænse kan dog med lands
styrets godkendelse i del enkelte tilfælde forhojes indtil det 24. år, når forsiirgelsen 
forsætles til gennem forelse af en offentlig godkendt uddannelse og forholdene iov- 
rigL i sæ rlig grad taler for en dispensation.  ̂ : :

[1 . E jterin dlæ gt n i tjanestem æ nds e j t e r l a d u ^
23 Enken efter en tjenestemand, som ikke slod udenfor num m er, og som  havde 

lovbeslem t adgang til pension af lagtinget eller nod ventepenge, pension eller fasl 
understotlelsc for tjenestetid, er berettiget til i 3 m åneder efler manden- dod at 
oppebære som  eftcrindtægt m ånedlig l j ]2 henholdsvis af hans sidste fjenestemdtiicgt 
ventepenge, pension eller understotlelse, Såfreml. enke ikke efterlades, lilfalder samme 
rel tjenestemandens uforsorgede bom  under 18 år, forudsal at disse ved dodsfaldet 
var undergivet hans forældrem yndighed, samt uforsorgede foræld relose bíirn mider
18 år efler en kvindelig  tjenestem and. H vis manden afgår ved diiden som  fíiíge af 
tilskadekom st i tjeneslen, og dodsfaldet indtneffer som um iddelbar fíiíge af tilskade
komsten v il den foran hjem lede adgang iil eflerindtæ gt om falie el tidsrum af 12 
måneder efter dodsfaldet. ■:

For ;å vidl der med den a ftlík te  stilling var forbundel tjenestebolig, har de lil 
eflerindtæ gt berettigede endvidere indenfor t‘l lidsrum af 3 måneder ret lil at blive 
boende i boligen på de for tjenestem anden fastsatte vilkår. Kontorlokaler og andre 
til tjenstlig brug beslem le lokaler skal dog slraks fraflyttes, ligesom  del. efter hin- 
sLTiulighedcnie kan pålægges de efterladte al slille i det m indste eet beboelsesva:* 
relse til rådighed for den, som skal beklæde stillingen efler den afdode, :

■Efterindtæglen tilkommer ikke en fraskilt hustru, selv orn hun efler reglerne i 
§ 20 e r berettiget til pension, men relten lil denne indtræder slraks fra den 1. i 
måneden efter mandens dod.

For så vidt tjenestem anden efterlader sig  bíirn under 18 år, som i henhold lil alk.
1, 2 . punklum , ikke er bereUigel lil e ftm m llæ gt, kommer den dem i henhold lil § 22 
tilkom m ende bornepension til udbelaling slraks fra den 1. i måneden efter tjeneste
mandens dod. -

21 Hvis tjenestem andens efterladte enke dor inden udSobet af de 3 måneder, i 
hvilke hun er berettiget, til al. nyde eflerindlæ gl i henhold til deim e lov, indtræder 
efterladte, uforsorgede bíirn under 18 år ) retten til eíterindtæ gl.

Ndr en enke, som oppebærer enkepension eller understottelse fra landskassen, dor 
og efterlader s ig  uforstirgede born under IS år, har disse ret til i 3 måneder efter 
m oderens dod at oppeba:re m ånedlig 1/12 uf hendes pension (m ed hdrnepensionstil 
la-p i eller nndersloUelse.

Når liden for den afdode enkes eflerindtæ gt udlober, indtræder de efterladte 
uforsorgede bíirn under 18 år i enkens rel lil pension, dog således al rellen lil efter- 
indtægt og pension tilsammen kun tilkommer bornene i fulde 3 måneder efter 
moderens dod. ^

25 H vis et uforsíirgei. barn fylder 18 år eller afgår ved diiden inden udlobel uf 
efterindtaíglsperioden, lilfalder dets pari de ovrige iil eflerindtæ gt berettigede;

26 1 de tilfælde, hvor pi’iisionen til fader- og m oderlose born er slorre, end efter- 
indtægten ville blive, træder bornepensionen i eftcrindtæglcns sted. :

27 Til tjenesteindtægt henregnes liele den fra lagtingets tjeneste hidhorende -varige 
indlægt, hvad enten den er pensionsberettiget eller ikke, såsom  lonning, naturalydelser 
(f. eks. brugen uf tjeneslejord, tjenestebolig og  brændsel) eiler erstatning íor sådanne 
ydelser, bestilliiigslillíeg, personlige lillæg stedtillæg, reguleringstillæg, hjælp til bo
lig , fasle årlige honorarer, og deslige. D erim od henregnes ikke lil tjenesleindtægleis 
vederlag en gang for alle, belonninger, slraffeandelc, sygehjæip og lignende under* 
slottelser, ej heller repræsentationstillíeg, konlorholdsgodlgíirelse, flytlegodtgorelse, 
lime- og dag- og nalpenge, uniform eller uniformsgodlgorebe eller andre ydelser,
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hvis særlige bestemmelse ikke er at give tjenestemanden en indtægl.
Ved efterindtæglens udbetaling .fradrages dc forskellige mere eller mindre varige 

Indeholdelser, der hvis ijenealem andsn havde level ville være blevet fradraget i 
hans lon til dækning af afdrag på ltinningsforskud eller gæld hidrorende fra forskriv
n in g  godkendt af landsstyret som  ikke dækkes pa anden miide. enkeforsorgelses- 
præmier. pensionsbidrag oa deslige.

28 F or Ijeneslem ænd, der foruden den faste liin har haíl uvisse indtægter, opgores 
ijenesteindlægien ved til den pågældendcs faste årsliin på dodsfaldois tid at lægge de 
hans stilling lilfaldne uvisse indlægler i det sidsle år fíir lians diid for så vidt de ikke 
har været bestemte lil dækning af still insK is kontorudgiftcr eller deslige (jfr. § 27. 
stk. 1 ). ' ' '

21) Ved uforsorgede born forslås i delle kapitel alle bíirn (herunder også stifborn  
og adoplivhim i) overfor hvem den mandiige eller kvindelige tjenestemand, henholds
vis tjenestemands efterladte enke. ifiilge lovgivningens almindelige regler ved sin 
diid havde forsørgelsespligten.

30 Efterindtægt udbetales månedlig forud, og begyndelsestidspunktet íor udredelsen 
er dag eller periode (uge., m åned),for livilkeji der er eller bliver udbetalt limning, 
ventepenge, pension eller understiSilelse. Hvis en i tjenesten afdíid tjenestemand  
ikke ved díidsíaldet oppebar lim ning, udredes dog efterindlægleii fra dagen efler 
dodsfaldel.

31 De i delte kapitel f aslsatte regler gælder også íor efterladte efler ikke-tjeaiesle- 
mænd, der har lovbesteinl adgang lil pension, og kan af landsstyret gores anvendelige
på  ef ter ladte efter  s åd anne  íkke-tjeHCsleniæiid, som ifolge bevi l l ing-praksis  har  
a d g a a ig  til fast understi iUolse for ijencstetid.

32 Til enhver, der oppsbærer pension eller ventepenge i henhold til denne lov
ydes der reguleringstillæg og eventuelle midlertidige tillæg efler samme regel, som 
gælder for dem, der oppeba’rer pension eller ventepenge íra statskassen i henhold 
lil slalsLjencslenmiidsloven, idel pensionen (veiitepengene) med eventuelle tillæg 
træder i sledet for deri sam lede pensionsgivende lim ning ved bestemmelsen af t il - 
laiggenes slorrelse. De i § 22 nævnte forældreloso bom  oppebærer dog samme regule
ringstillæg som gifte mænd og ligestillede,

IV.  O vergangsbrsiam m  eiser.
33 De tjene,-le.mænd, som målte være ansat efter 1. april 19 19, men indtn  lovens 

ikrafltneden, får denne tid medregne!, i pensionsanciennitet mod at betale pensions
bidrag, alt efler landsstyrets nærmere heslem m else og under hensynlagen lil beslcm- 
melserne i § 2.

Den tjeneslem and, der I. april 19 19 var mellem 4 0  og 55 år, vil uanset bestemmel
serne i § 2  kunne Ijenestemajidsajisaítles med pensionsret, íor så  vidl den pågæl-- 
dende umiddelbart forinden i m indsl 5 år har haft ansættelse indenfor pågældende 
tjenesteom råde og ved denne ansællelse var muler 40 år.

34 'Denne lov træder i kraft ]. april 1953, og samtidig ophæves lov nr. 17, 28. 
marts 1949 om pension tiS landets Ljenestema;isd.

25. febr. —  Skr. fra skaMcdepartem. om danske firmaers OPLYSNINGSPLIGT 
OM LØNINDTÆGTER.

I skrivelse af 21. april 1952 lil hr. rigsom budsm anden har Færoernes ligningsråd
oplyst, at det ved skrivelser af 18. december 1951 har anmode! N. V . Hundesled, 
om at meddele oplysning om lonindtæglen [or de personers vedkommende, som er hjem 
mehorende- pá Færiierne., og som  har været forhyret med nævnte firm aers fiskeskibe 
på íiskeri ved Granlund, men at miet af de pågældende firmaer har efterkommet 
den li! dem retfede anm odning, hvorhos ligningsrådet under hensyn herLil har an
modet hr. rigsom budsm anden om ved henvendelse til vedkomm ende m yndigheder al 
foranledige de om handlede oplysninger lilvejebragl.
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Ligningsrådets fornævnte skrivelse, der med skrivelse af 18, august. 1952 irem-, 
sendtes til statsministeriet, er a f detle med skrivelse af 30. august 1952 oversendt lil 
skattedepartementet lil videre foranstaltning. : -iv-.'-

Således foranlediget skul man lil videre fornoden bekendtgorelse meddele, at de. i 
lov nr. 392 af 12. juli 1946 indeholdte bestemmelser, herunder også bestemmelsen .-i 
lovens § 8, slk. 2, vedrorende oplysningspligten med hensyn til slorreUen af-.udbetalte 
ionninger m. v., ikke er gældende for Færoerne, jfr. lovens § 20, og at skattedeparte
mentet, da der derfor ved de i lovens § 8, slk. 2 , om handlede skaltelignende m yndig
heder ikke kan være siglel lil de skatteligiimdc m yndigheder på Færoerne,-.ikke ;Jcan 
anse sig  for befojel -iil al bringe de i lovens afsnit 11 hjem lede tvangsm idler .-Hil an-: 
vendelse overfor de i ligningsrådets skrivelse nævnte arbejdsgivere. . v.

6. marts —  Cirkulære fra O. M. om STATSUíNDEHSTØTTELSE Lil Færinger på 
FOLKEHØJSKOLER. .

Efter stedfunden brevveksling med Færoernes skoledirektion og statskonsulenten  
for undervisningsBiinisteriel í sager vedrorende ungdom sundervisningen skal man 
herved meddele, at m inisteriet vil finde del rim eligt, at der ved beregningen af stals- 
underslotteke lil de på Færoerne bosalfe færinger, der soger ophold på folkehojskoler, 
landbrugsskoler og husholdningsskoler i det ovrige rige. tages hensyn til. at del er 
forbundet med slorre udgifter for færinger al siige uddannelse på. disse sko-ler. end 
dei er for elever hjem m ehorende her i landet, på grund af rejseom kostningerne og de 
praktiske vanskeligheder ved under skoleopholdet al m odtage sío líe hjemmefra.-

M inisteriet bem yndiger derfor skolerådene (-Kobenhavns m agistrat) og Færoernes 
skoledirektion lil al fravige reglerne i bekendlgorelse af 8. augusl 1951. jfr. eirku- 
herer af 2. december og 12. december 1952, om understottelser lil elever på folkehoj- 
skoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler, således al underslollelse lil elever 
hjem m ehorende j)å Fasroenie, fastsættes en sals hojere end den, der ville blive bragt
i anvendelse efler en beregning af understottelse efler de alm indelige regler.

13. marts. —  Kunng. nr. 2 um Sækkan av LØNAIÍVIÐBÓT iil læ.na»tumemi lands
ins o. a.

(Taliff av dvrlíðam ðhól'um  lækkað frá 37U> lil 37, sbr. kunng. air. 22, 16. sept. 
1953.) ' " '

17. marts ~  Bek. nr. 14 om ALDERS- OG 1N VALIDERENTENS ston  else på Fær
oerne. (in d fo jet i lovene nr. 146 og 117 af 31. rnarls 1 9 49 ).

18, marts —  M idlertidig lov for Færoerne nr. 45  om PA N T SÆ T N IN G  AF  
FANGST. "

1 Enhver, der driver fiskeri, skal kunne give underpant i íangsten i årel 1953 tíl 
sikkerhed for betaling af -gæld. der er sliftcl iil udrustning og drifl af íiskerfartojcr.

2 Det ifolge vedkomm ende pantebrev skyldige belob kan inddrives ved udpanl
n ing og forfakler til betaling senest den 31. december 1953, Panteretten bortfalder, 
sáfreml begajring om udpantning ikke er indgivet til sorenskriveren inden den 1. 
april 1951.

3 Varer, leveret til udrustning mod pant i fangsten i overensstemmelse med denne 
lov, kan ikke for andre tilgodehavender gores lil genstand for arrest, udlæg eller 
anden retsforfolgning.

4 Efter udlobel af april 195-4 udsletter sorenskriveren (dom m eren) de i henhold  
lil denne lov tingbeste pantebreve, uden at -fremsættelse af begæring i så henseende 
er fornoden.
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5 Tinglæsning savel som  aflæsning ug udslettelse der sker i m edfor af, denne lov, 
kat! finde sted uden gebyr .lil statskassen.

fi Denne lov, der kun gælder íor Færoerne, træder i kraft straks.

26. marts — F1NANSLAGTÍ.NGSLOV nr. 3 for 1953/54.
Anmærkning lil § 19.
Da der bliver oprettet el. landsskolekonsulentem bede for alle undervisningsfag, har 

landsstyret vedtaget at iiedlægg-e idrætsinspektarembedet, Eftersom em bedel ikke b li
ver nedlagt for 1. august 1953 og halvdelen af landsskolekonsidentens lon skal beta
les af landskassen, får denne vedtagelse ingen indflydelse på denne finanslov.

26. marts —  'LI. nr. 4 om INDKOMSTSKAT AF RENTER af indesl&ende kapi
tal i fíeroske banker og sparekasser.

1 Ved opgorelse a í den skattepligtige indtægt for skalleårei 1951 (i Tórshavn  
for skatteåret 1951/55) og efterfolgende år efter § 9 i den kommunale skattelov af
12, marls 1923 m edregnes ikke den rente, som færoske pengeinstitutter yder af ind
skud. Alle andre renleindta;gter m edregnes efter skattelovens § 9, e.

A f renterne af de i stk. 1 om handlede indskud svares derim od skat overensstem
mende med denne lovs regler. Skallen påhviler indskyderne, men betales for de
res regning af pengeinstitutterne.

Skallen lilfalder landskassen udeil.
2 Af rentebelob. som  tilskrives indskydernes konti, enten halvårsvis eller ved » id e 

lig  opgorelse til andet tidspunkt, erlæ gges i skal / t  P- a- “f deL eller de heliíb, 
der danner basis for -rentetilskrivningen, dog hojst l |c af den tilskrevne rente.Skal- 
teti indbetales lil landskassen direkte uf pengeinstituttet af den tilskrevne rente.

3 Personer og institutioner o. ft., som i henhold til lov om den kommunale beskat
ning af 12, jnarts 1923, jfr, lov om skat til Færoernes amtskommune af 15. maj 
1.939 med senere aaulringer, er undtaget skattepligt her i landet, er også undlaget 
skat efter nærværende lov.

Såfrem t el pengeinstitut har beregnet skal af rente, som er tilskrevet en person, 
institution m. v., som  om faltes af nærværende paragraf, kan belobet fordres til
bagebetalt fra landskassen, når kravet fremsættes skriftligt og er ledsagel aí bekræf
telse fra vedkomm ende pengeinstitut.

*1 Landsstyret bem yndiges tij al fastsætte na;rmere regler om skallens beregning  
og  belaling jfr. § 2  og tilbagebetaling af erlagt skat jfr. § 3 .1)

5 Overtra:delse af bestemmelserne i denne lov og de instrukser, som bliver udfær
diget i henhold til den, straffes med biider, der tilfalder landskassen, såfremt ikke 
hojere straf cr forskvldt efter den alm indlige straffelovgivning.

G Denne lov træder i kraft straks og anvendes forste gang for bankernes regn
skabsår 1953 og sparekassernes regnskabsår 1953/54.

1 selvangivelsen for skatteåret 1954 (,i Tórshavn for skatteåret 1954/55) medregnes 
kun sparekasserenten for tiden 1.10.1952 til 31.3 .1953.

26. marts —  LI. nr. 5 om SKAT TIL LAN DSK ASSEN .
1 Reglerne i § 3 i laglingslov nr. 17 af 28. marts 1952 oni ekstraskat lil landskas

sen forbliver uændrede i kraft for skatteåret 1953/54.
2 Denne lov træder i kraft straks.
Sam tidig ophæves stk. 3 i § 1 i lov nr. 202 af 15. maj 1939 om personlig skat lil 

amtskommunen.

26 . marls •—  LI, nr. 6  om ændring i den KOM M UNALE SKATTELOV af 12. marts 
1923. "

1 1 lov nr. 76, af 12. marts 1923 om den kom m unale beskaLning tilfíijes i § 1.0 som  
nyl stykke f . :

Jfr. reghigerS  ur. Iíi, 30. jun i 1953,
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Hædersgaver i henhold til lov nr, 93 af 20. mart# 1.9 JO om udl>etalingaí-:hæders
gaver lil danske somænd og íiskere og deres eflerladte samt lov nr. 383 nf 9 . august 
1915 om visse hædersgaver lil danske sofarende og fiskere og deres efierhidle.v

2 Denne lov træder i kraft med virkning fra og med skatteåret 1953. - ; . ■

27 . marls —  UMSIT1NG A V  SAM FER ÐSLUV EG U M . (L iig tin g ssa m iy k l)..
1. Fyri hvorja kommunu, sum  hevur sam ferðslu vegir al halda. ásetur landsstyrið. 

hvat hóskandi árlig útreiðsla til um væling av sam ferðsluveguuum  verður hildin a l 
vera. Tær konim uuur. hvors so leið is ásetlu útreiðluupphæddir eru alorri enn upp- 
hædd svarandi lil kr. 22,00 pr. íbúgva í avvarandi komm unu, fáa % av muninum  
millum hesar upphæddir afttirgoldna úr vegagrunninum . .

L andsstyrið kann Isroyta ta ásetlu  útreíðsluupphædd í sam svari við broytingum  í 
vegaloiigd og íbiigvaratali og við nym eling av umvælingarat-stbSum; komm iumrnar 
mugu tó vera gjordar kunnugar við slikar hroytingar áðrenn 15. februar í einum  ári, 
um broytingin skal verða galdandi fyri endurrinding av urnvælingarúlreiðshim iað  
árið.

2. Kommumirmir verða sum higartil hvonn m ánað al senda lamlsverkfroðiuginurn  
uppgerð vállaða av vegm anninum  yvir  úlreiðslur, ið  s la ð is l hava av úinvælinp av 
sam ferðsluvegum . """"

3. U m silingin av vcgagrunninum  og aðrir umsi t i ngarm yndugleikar, ið Foroya ie g a  
slyri hevur havt, verða lagdir undir Fiiroya landsstyrt Erá 1. april 1953. Samstundi« 
verður F oroya vegaslyri avlikiS.

28 . marts —  .Bek. for Færoerne nr. 301 om fastsættelse af NOR.MALRIDKAG 
sam i om JNDTÆ GTSG RÆ NSERN E for udbetaling af UNDERHO LDSBIDRAG til 
ENLIGE FORSØRGERE. V -

1 medfor af bestemmelserne i § 12, stk. 1, og § 16, slk. 2, i kgl. anordning nr; 101 
af 18. marls 1919 for -Færoerne om bornebidrag lil enlige Xorsorgere m. ni., jfr. kgl. 
anordning nr. 311 af 17. juli 1950, fasUætler arhejds -og socialm inisteren herved for 
tiden fra 1. april 1952 til 31. m arls 195 I nedenstående n on n alb idrag , som  efler an
ordningens § 11, jfr. § 31, skal gælde rned hensyn lil born såvel uden for som 3 
ægteskab og efler anordningens § 46  med hensyn lil deu ugifte moders barselfærd 
og underhold fiir og efler fodslen. 1 henhold til bestem m elsen i sam me anordnings 
§ 50 fastsætter arbejds- og socialm inisteren derhos med gyldighed fra den 1. april 
1953 indtil videre nedenstående indlæ glsgrnm scr for retten til al m odlage forskudsvis 
udbetaling af underholdsbidrag sam l lil at m odtage bidrag lil en barnem oders barsel
færd og underhold fiir og efter fodslen. :

N orm alb idragene ti l  horn. .
For tiden fra 1, april 1952 til 31. m arls 1.953 fastsælies (le om handlede hidrag  

uændret til de i arbejds- og socialm inisteriets bekendtgorelse af 17. juli 1950 nævnle 
belob.

For liden fra 1. april 1953 lil 31. marts 195-1 íastsæ lles de omhandlede bidrag til 
folgende beliib: For faderens (en b idragsp lig ligs ) vedkom m ende 516 kr. årlig For 
m oderens vedkomm ende 348 kr. årlig.

1 barnets forste 2 leveår forhojes de anforte beliib med 20 pct.

N orm albidragtm e li l  m oderens bursclfw rd og underhold jo r  og ej ta r  jo d  den .
! 1 kr. lil barselfærden, og Lil m oderens underhold fiir og efler fodslen 50 kr. 

m ånedlig.

i  ndtæ gts græ nser,
Fo rsavidl den btdraasberelligede er uarifl eller ikke sam lever med sin aigtefælle 

3.810 kr. '
Forsåvidl den bidragsberettigede er gift og sam lever med sin æglefælle 4 .590 kr.
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28 . marls —  Kunng. nr. 7 um SKIPA- OG VORUGJØLD.
Landsstyrið hevur samlykl ul galdandi skipa- og vorugjold fyri h’avnirnar í For- 

oyum í ram vegis verða í gild i lil 30. september 1953.! )

31. marls — Kunng, nr. 8 um sluduins til -PRISJAVNAN Á •NEYÐSYNJA-RVØR- 
l M. '  "

Við heimild i logiingslóg nr. 3, 26. marts 1953, verður sludningur veittur til pris- 
javnan ó ncyðsynj arvorum frá 1. april 1953. íyri íyrst inntii 1. september 1953 
so leið is:

1. M jólk: ‘Fyri april og mai miinað 1953 verður sliidningurm  20 oyru pr. 1. Studn- 
ingurin. sum eisini um falar vanligan flutning, verður goldin um m eiari og berl fyri 
innvegaSa m jólk lil le irra .-)

2. Rugur: pr. kg 10 oyru.
3. Setepli: pr. 50 kg  1- kr., fluLt um landiham lilin sum set undir almennum tryggj- 

aSum cítiriiLi.
Frá 1. april 1953 er kunngerð nr. 30, 25. april 1952, úr gildi.

31, marts —  Bek. nr. 121 om K A SSE E F T E líSY N , sikkerhedsstillelse m. m, vcdr. 
s La ten s kas seb et j en le.

4 . For folgende kassebetjente kræves sikkerhedsslMlelse: . . .  Sorenskriveren (dom 
m eren) på -Færoerne. Sysselmandene på iFæroerne. Sognefogeden í V aag. . . .

5. 1 overensstemmelse med foranstående alm indelige regel bestemmes folgende for 
de enkelle kasscbetjenles vedkom m ende:

Kasser

Rigs o m bu ds m an d en  
på F te roe rue :

K o n lo r h o 1 d s k n s ,s e n
Bevi l i ingskassen

tigentl ige 
ka ssebe t jente  i h. ! 

regnskabs lovens
8 27, 1

Kassebet jente ,  
und l ag ne  i lt. t. 
r egnskabs lovens

8 27, 2

Bestyr eren
Bes tyr eren

Kasseef lersyn foretages.

Af r i g so m bu ds m an d  un. 
Af r i g so mb uds ma nde n .

So rensk r ive r en
(d om m er e n )

So rensk r ive r en
( d om m er e n )

Af r i g so mb u ds ma n de n .

Land fogeden  
(pol i t imes t er en )  

pá Færoe rne .

Sys sc i i nændene  
på  Fæ røe rne .
Sognefogeden

i Vaag.

Lnndfogcdun
(po l i t imes t er en)

Sysselmændene

Sognefogeden

R igs om bu dsm and en

R ig so m bud sm and en  
ei ler  huidlbgeden efter 

bemyndige l s e  fra 
r i g so m b ud s m an de n

31. marts —  Lov nr. 171 osn VALG TIL FOLKETINGET.
17 Til folketinget vælges ialt 179 medlemmer hvoraf 2 medlemmer for Færoerne 

samt 2 medlemmer for Gronland, Såvel Færoerne som Gronland udgor særlige valg
om råder. jfr. stk. 9..........

Vedrorende valget på Færoerne og iC ron lan d  fastsættes regler ved sæ rlig lov,
41 De ved folketingsvalget på Færoerne og i Gronland afgivne stemmer medregnes 

ikke ved fordelingen af lillægsm andaterne.

*) Sbr, kuti itg .  nr. 25. 2fí. srjiI. 1953.
Slir. kunng, nr, 23. 29. sept. 1953.
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56 , , .  For de vælgeres vedkommende, der afgiver stemme på Færoerne, i Gron- 
land eller i udlandet, må stemmesedlen tidligst være afgivet 3 måneder for valgets 
afholdelse. ..

75 De alm indelige valg af sam tlige medlemmer af folketinget foregår ordentligvis 
hverl fjerde år. Såvel i dette tilfælde, som når valg udskrives til afholdelse forinden, 
gælder sam llige valg fra den alm indelige valgdag selvom et enkelt valg af sted lige  
grunde (såsom  på Færoerne eller i Gronland) eller af andre tilfaddige omstamdigheder 
ikke er foretaget på den alm indelige valgdag. D og regnes tiden for valgeis gyldighed  
når de alm indelige valg foregår im ellem 1. oktober og 31. december, Ira 1, ok lober,V:

77 . . . .  På Færoerne og i Gronland kan det overlades henholdsvis rigsom buds
m anden og landshovdingen at faslsaítle en anden dag lil valgets foretagelse end den 
alm indeligt bestemte. -.

31, marts —  FINANSLO V for 1953/54. :
Tekstanmærkning til § 2 1 .'Undervisningsministeriet. Nr. 47. —
T idligere lærere og lærerinder ved -'Færoernes mellem- og realskole, der har virket 

ved denne skole mindsl 6 år, beholder i 3 år efler deres a fgang fra skolen del opnåede 
alderstillæg, selv om de ikke bar fast ansættelse ved del offentlige skolevæsen i det 
ovrige kongerige, når de dog som vikarer, timelærere eller konstituerede lærere har 
m indsl 24 Limers ugentlig undervisning ved dette.

Tckstanm. lil § 22. Forsvarsm inisteriet, Nr. 15.
Under hensyn til de med opm ålinger på Færoerne og Gronland forbundne særlige 

ulemper og farer er forsvarsm inisteren bem yndiget til for m eteorologisk instituts heri 
dellagende personale at lade udbetale et sælig! tillæg efter bestemmelserne i tje
nestem andslovens § 986, stk, 3.

Anm. nr. 20. A f bevillingen på konto X II B. 1. kan der ydes el særligl kosttilskud 
li! besætningerne i lyr- og vagervawenets inspektionsskibe på rejser til -Færoerne eller 
andre steder, hvor indkob af spisevarer er vanskeligt og dyrt, samt ydes et repræ
sentationstillæg på indtil 35 kr. pr. måned til forerne af fyr- og vagervæsenels in- 
spektioiisskibe, og endvidere afholdes udgifter til repræsentation m. v. i særlige til
fælde ved fyr- og vugerva*senel.

Anm. 25. Af bevillingen på konto X II A. 5. kan der ydes det af fyr- og vagervæ
senets personel, der opsendes lil Færoerne og Gronland, el særligl tillæg efler be
stemmelserne i tjenestem andslovens § 986. stk. 3, under hensyn lil de med bygning  
og  inspektion aí fvr på Færoerne og Gronland forbundne ulemper.

Tilvarende bestemmelse kan anvendes pa skibs-personel, der under fyr- og  vager
væsenets inspeklionsskibes ophold ved 'Færoerne og Gronland udstationeres i land 
eller i m indre fartojer (kuttere).

30. apr. —  LL nr. 10 om GEBYRER VED U D P A N T N IN G .
1 Ved foretagelse af udpantning erlægger rekvisitus for hver udpantning folgende 

gebyrer:

kr, kr.
Til oj> med 20 1
over 20 kr. til og med ...........................................  50 2

-- 50 - - - - ........................... ................ 100 ó
— 100 - * - - ...........................................  500 10
— 500 - - - - ......................... ..................  1000 20
— 1000 - - - - ...........................................  3000 25
— 3000 - ................ ........................ ......................  ;-so

og desuden en vidneaodtgorelse på 1.50 kr.
Ved forgæves udpantning erlægges intet gebyr.
D isse gebyrer erlægges knn ved udpantning for skatter og afgifter til landskassen,
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kommuner, Fiiroya vunlukkulrygging. og iovrigt på områder, der or overlaget som  
særanliggende.

2 'Nærværende bestemmelser træder i kraft straks og samtidig ophæves m idlertidige  
bestemmelser for Færoerne af 24. septem ber 1945 om gebyrer ved udpantning.

23. apr. —  Rigsom budets stadfæ stelse på 'FUNDATS for grosserer JOHAN 
BALSLEVS M INDELEGAT ti] fordel for færoske fiskeres efterladte, OPRETTET AF 
A/S BALSLEV & CO.

Formuen består af 56.000 kr, i danske statsobligationer og skal altid være anbragt 
i sådanne eller kredÍLforeningsobligationer.

Legatet bestyres af lagm anden, lagtingets formand og provslea.
Henlerne uddeles i porLioner som  ecngangsunderslottclser eller som årligt tilbage

vendende understøttelser til trængende enker eller bom  efler færoske fiskere, 
der er omkommet på havet under udovelse af deres gerning. Årsregnskabel afgives  
til revision Lil rigsom budsm anden, der udnævner revisor og deciderer regnskabet.

30. apr. —  Kundg. fra rigsom b. (i D im m alæítiníí) aí bek. rir. 218 af 11. juli 1917  
ang IND- OG 'UDFØRSEL AF PENGE OG VÆ RDIPAPIRER m. v. (Herved ændres
den for Færoerne hidtil gældende valu lalovgivning særlig den i krigsårene 1910— 15 
udstedte),

8. maj -— Kim ng. nr. 13 um hroyting í GRINDAREGLUGERÐ1NI. (Innselt í 
regi. 1. juni 19-10).

15. maj -— LI. nr. 11 om fordeling af Fa::roenit*s andel a í ALDERS- OG INVA- 
LIDERENTEN SAM T BØRNEBIDRAGET.

1 I henhold lil § 17 i lov nr. 116. 31. marts 1919, § 7, 3. stk. i lov nr. 1 17, 31. 
marts 19-19 og § 16 i kgl. anordning nr. 101, 18. marls 1919 fasUaslles, al a í Færoernes 
andel udreder komm unerne l l(; af de udbetalte aldersrenlebelob, herunder dagpenge, 
men ikke medicin in. v., ! (1 af de udbetalte invaliderenLebelob og bom ebidrag, 
niedfins landskassen udreder resten.

Landskassen udlægger kommunernes andel og får d m  refunderet, således at del 
senest den 1. juli hverl år udregnes, hvor meget landskassen skal have refunderel 
fra hver enkelt kommune for del forlobne finansår, således at 50 ffc pålignes efler  
sidste folketal og 50 cyc efler sid sle  års skatteindtægt i kom m unen. Kommunerne 
skal tilbagebetale deres andel senest den 1. december i det folgende finansår,

2 De her fastsatte beslem m elser har gyldighed fra 1. april 1953 og sam lidig op
hæves lagtlngslovene nr, 1-1, 15 og 16 af 12. januar 1950.

30. maj Bek. fra Færoernes eleklrieilel&nævn orn STÆ RKSTRØM SREGLE
MENTET.

De af Efeklriciletsnævnel på Færoerne under 27. januar, 11. februar og 31. maj 
1911 samt 0. april 1916 (sidstnævn-te om elektriske hegn) udfærdigede m idlertidige 
ændringer i stærkstrømsreglementet af 22. december 1938 ophæves herved.

Sam iid ig  hermed .fastsættes i m edfor a í den elektrieiletsnævnel ved midlertidige 
bestem m elser om tilsyn med staírkstromsanlæg på Færoerne nr. 34 af 28. oktober
1940 § 1, slk, 4 . givne bem yndigelse, al alene stærkatromsreglemenlet af 22/12 1938 
således som  ændret den 1, oktober 19-16 med bilag og senere ændrfciger er gældende 
på Færoerne for alle elektriske stærksLromsanlæg og all materiel, der udsættes for 
spænding fra sådanne anlæg,

4. juni —  Kunng. nr. 15 um AVTØKLJ av fyriskipacium móti M UNN- OG KLEYV- 
SÚTT. '

Fyriskipanír í kunngerð nr. 52 frá 21. november 1952 móti munn- og kleyvsótt 
v, m. verða hervið avtiknar.
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V ist verður ló Lil § I  í lóg fyri Foroyar nr. 36 frá 28. februar 1908 hareftir h us-: 
djór og fenaður v. m. bert kana -innflytasl v ið  laiidsslyrisins loyvi, lá sokt vcriSiir , 
fram manundan. ;; .

5. juni —  DANM ARKS RIGES GRUNDLOV. . ■
28 Folketinget udgíir een forsam ling beslående af hojsl 179 medlemmer, hvoraf;.

2 medlemmer vælges på Færoerne og  2 i Gronland. :
32 Der kan ved lov gives sæ rlige regler om færoske og gronlandske fo lkelingsn ian-. 

dalers ikrafttræden og ophiir. :
42 Niermere regler om folkeafstem ning, herunder i .hvilkel om fang folkeafstem ning: , 

skal finde sled  på Færoerne og i Gronland, fas Isættes ved lov. .
86 Valgretsalderen lil de kom m unale råd og m enighedsrådene er den for valg . til 

folketinget lil enhver tid gældende. For Færoernes og Gronlands vedkommende fast
sættes valgretsalderen til de komm unale råd og m enighedsrådene ved lov eller i hen
hold til lov. .

5. juni —  Lov -ir. 172 om ændrinaer i lov om FOLKETINGSVALG PÅ. F Æ R 
ØERNE. '

1 I lov nr. 127 af 28. april 1916 om folketingsvalg på iFærocme, således som denne 
lov er ændret ved lov nr. 538 af 22. december 1947, forelages folgende ændringer: 

Lovens § 2 affatles således: .
Valgret til folketinget har enhver, som har dansk índfodsreL opfylder tlen i slk. 2 

indeholdle alderabetingeise og har fast bopæl i riget, medm indre vedkommende
a) nyder eller har nydt undersloltelse. son) i henhold til lovgivningen betragtes som  

fallighjælj), og som  ikke er eftergivet eller tilhagehelall,
b) er ude af rådighed over sil bo pá grund af umyndiggorelse. „•.• 

Valgretsalderen er den. som er gældende ved valg til folketinget i den ovrige dej
af rigel.

Ingen kan udove valgret uden ai være optages på valglisten, .
Lovens § 3 udgår.
Lovens § 4 affattes således:
»V algbar líl folketinget er enhver, som i henhold til bestemmelserne t § 2, slk. 1. 

har valgret til delte, medm indre vedkomm ende er straffet for en handling, der i alm in
delig! omdom me gíir ham uværdig til al være medlem af folketinget, jfr. grundlovens 
§§ 30 og 33.«

1 lovens § 7. 3. pkt., ændres ordel »betingelserne« lil: »aldersbetkigelscn«, og 
efterord et »valgret« lilfojes: »og som inden 1. januar opfylder de ovrige betingelser 
herfor.«

I lovens § 7 indfojes som :nyl stk. 2:
»Såvel for hovedlisten som for lilhegslislen indrettes ejt sæ rlig lilflyllerliste for 

vælgere, som i årets lob tilflytter kom m unen, jfr. § 11 A.«
I lovens § 11 indsættes i stedet for sidsle pkt.: »V iser del s ig  i lobet af del år, for 

hvilket valglisterne gælder, a t en eller flere peroner på grund af fejl ved listernes 
udarbejdelse ikke er optaget på disse, kan kom m unalbestyrelsen i et m ode, der skal 
afholdes senest tre dage for afslem m ngsdagen, foranledige sådanne fejl berigtige!. J 
årels lob kan iovrigt —  bortset fra ændringer i henhold lil § 13 A. —  ingen for
andring foretages uden ved dom i henhold lil § 15.«

Som  ny § 11 A. indfojes:
En person, der er opfort på valglisten, skal, sáfreml lian fraflytter kommunen,

optages på lilflylterlislen i den. komm une, hvortil han flytter, idet fraflytningskom 
munen sam tidig med uíiIíl meddelelse om den anmeldte flytning sender m ed
delelse lil •tilflytningskommunen om, hvorvidt den pågældende bar været optaget på 
valglisten i fraflytningskomm unen.
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Optagelsen på tilflytningskommunens tilflyttcrliste er bclingel aí, at flytningen af 
tlen pågældende vælger er anmeldt til kom m unens folkeregister. Om optagelsen på 
tilflylterlislen sendes der af kom m unalbestyrelsen uopholdelig  meddelelse til den 
pågældende vælger og til kom m unalbestyrelsen i fraflytningskommunen, af hvis 
valgliste vælgeren derefter slettes.

Optagelse på tilílytterlisten kan ikke finde sled, forsåvidl angår alle meddelelser 
om flytninger, som komm unen modtager senere end I I dage for valget, og for denne 
tid kan oplagelaen kun ske, forudsat at vadgeren selv har anmeldt flytningen til til
flytningskom m unens folkeregister.

D e nærmere regler vedrorende frem gangsm åden for optagelse på lilflytlerlislen 
m . v. fastsættes efter forhandling med indenrigs- og boligm inisteren af statsm inisteren, 
der ligeledes fastsætter regler om, i hvilket om fang optagelse på tilflytterliste m. v. 
skal finde sted ved flytninger mellem Færoerne og den ovrige del a f rigel.«

Lovens § 12, stk. 2, affattes således:
»N ir valg til folketinget er udskrevet, eller når folkeafstem ning skal afholdes, 

tilbagesendes afskrifterne til vedkommende kommunalbestyrelser, der på afskrifterne 
sletler eller oplager de vælgere, der i henhold til bestem m elserne j §§ 11 o g l l  A, målte 
være slettede af eller optagne på de orginale valglister, liig ligheden  af disse ændringer 
bekræftes på sæ dvanlig måde. Endvidere udfa:rdiges bekrasflede afskrifter af k om 
munens tililyLlerlLsle.

Derefter overleveres sam tlige orginale valglister med tilhorende afskrifter til íor- 
inæiidene for valgstyrene i de valgdistrikler eller dele af disse, hvoraf kommunen 
beslår.«

I lovens § 11 an dres ordel »justitsministeren« til »rigsom budsm anden.«
I lovens § 16 ændres ordet -.»betingelserne« Lil: »aldersbelLngelsen«.
I lovens 8 17 æudres ordet »justitsm inisteren« til: »statsm inisteren«.
Lovens *§ 38 affattes således:
»D e ved folketingsvalg på Færoerne afgivne stem m er m edregnes ikke ved fordel

ingen af de i lov om valg lil folketinget, omhandlede lillægsm andaler.«
1 lovens.§ 39 ændres ordet »amtet« til: »rigsombudsmanden«.
I lovens § 10 udgår ordene »indtil 100«.
Lovens § 42 , slk, 2, affattes således:
»Overtrædelse af nogen af disse bestem m elser straffes med fængsel eller hæfte 

ikke under 4  uger.«
I lovens § 42 , stk. 3, udgår ordene »lil 1000«.
Lovens § 13 affattes således:
»Omkostningerne ved folketingsvalg og ved valglisternes fornyelse og fuldstændig- 

gorelse udredes af landskassen«.
1 lovens § .15, stk. 1, udgår ordene »i Island efter Islands m inisters nærmere bestem

melse hos politim estrene og deres befuldmægtigede eller atidre autoriteter.«
Lovens § 45, stk. 3, udgår.
1 lovens § 46  udgår i stk. 2 3. pkt. sam l slk. 3.
1 loven s;§•§ 49  og 53 ændres o rd et»justitsmin-isLeren« til: »statsm inisteren«.
1. § 53 udgår ordene »af indtil 400 kr.«.
Lovens §§ 5 5 — 59 udgår.
Overall i loven ændres ordet »am lm anden« lil: »rigsom budsm anden«.
2 Statsm inisteren er bem yndiget til a l kule lov nr. 127 af 28. april 1916 om 

folketingsvalg på -Færoerne, således som  denne Sov med senere ændringer bliver at 
anse som affattet, optrykke og bekendlgore som »Lov om folkelkigsvalg på it’æroerne«. 
Statsministeren er i denne forbindelse bemyndiget til al foretage sådanne ændringer 
i de enkelte bestemmelsers num m erering, at disse fremtræder i fortlobende nummer- 
fíiíge,

3 Nærværende lov træder i kraft sam tidig med lov af 31. marts 1953 om valg til 
folkelingeL.
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V alglister i henhold til de i d am e lov gældende bestemmelser udarbejdes forste 
gang som gældende fra 1, januar 1954.

8. juni “  Bek. nr. 185 om de INDTÆGTS- OG FORMUEFORHOLD m, v., . der 
helinger en persons M EDLEM SSKAB som nydende medlem i en anerkejidt SYGE
KASSE på Færoerne.

1 henhold tíl § 6 i anordning nr. 59 af 21. februar 1930 om anerkendte sygekasser 
på Færoerne fastsættes herved eíter indstilling íra sygekassenævnet folgende regler 
som gældende for liden 1, oktober 1952—30. septem ber 1951 ti] vejledning om de 
indtægts- og ■formueforhold sam t (ivrige om stændigheder, der som  regel betinger en 
persons optagelse eller forbliven i en anerkendt sygekasse som nydende medlem med 
ret lil gesn nem denne at nyde tilskud fra staten: :

Som nydende medlemmer af en anerkendl sygekasse kan kun optages ubemidlede 
personer af arbejderklassen og med dem i iikonomisk henseende ligestillede mænd 
eller kvinder, såsom  mindre jordbrugere, håndværkere og andre næringsdrivende, 
tjenestemænd og lignende. De forældrelo-e bom , som lovgivningen ikke på anden 
måde har sikret adgang til sygehjælp, kan —  de sædvanlige okonomiske betingelser 
forudsat — uden hensyn lil aldersgrænsen nedad va^re selvstæ ndige nydende medlem
mer a f en sygekasse.

De alm indelige indlæ gtsgrænser skal svare lil faglærte arbejderes årsmdtaigi ved 
fuld beskæíligelse og skal fastsættes og een gang årlig reguleres på grundlag af de 
senest meddelte oplysninger om faglærte arbejderes gennem snitlige årslon.

Under hensyn til det i slk. 2 anforle vi! sådanne personer være at anse som  ube
midlede i anordningens forstand, hvis årlige indtægt ikke overskrider 9.500 kr. (jfr. 
d og stk. 9 ) .

Ved bedommelsen af sam levende aiglefæilers adgang til al være snydende med
lemmer af sygekassen med ret lil gennem denue a! nyde tilskud fra staten, skal dei
i tilfælde af, at den a:glefa;lle, der ikke, kan anses íor den egentlige, familieforsorger, 
har indtægt, ved arbejde af mere m idlcrlidig karaJuer, kun tages hensyn til den del 
af denne indtægt, der overstiger 200 kr. årlig. T ilsvarende regel gælder for ,så vidl 
angår indlæg!, som hjem meværende, ikke selvstæ ndig skattepligtige bíirn oppebærer 
ved arbejde for fremmede.

For forsorgeren af et barn eller flere bom under 15 år forhojes den i slk. H nænt te 
grænse med SOO kr. for hvert barn, jfr. dog slk. 9.

Ved del i anordningens § 9 om handlede udvalgs, ved sygekassedirektSrens og 
rainitóterens afgorelse af, om en persons årsindlægi overskrider den nævnte gramse, 
vil der være a t lage hensyn lil den skattepligtige indkom st, hvortil den pågældende 
endeligt er ansat i henhold til lov íor 'Færoerne nr. 76 af 12, marts 1923 om den 
kommunale -beskatning med senere æ ndringer1), forinden  de ved nævnte lovs § 13 
hjemlede skallefri fradrag har fundcl sled og uden hensynSagen lil den nedsættelse, 
der eventuelt m åíte være indromrnm i henhold til sam m e Jo vs § 15.

Det ovennævnte grænsebclob kan kim tilsidesattes, når der foreligger særlige 
om stændigheder, der laler herfor. Som forhold, der i så hensee.ide kan kom m e i 
betragtning, må nævnes sygdom , gæld, alderdom , store forsorgerbyrder eller andre 
forhold, der i væsentlig grad forringer den pågældendcs okonom iske stilling.

Som  maksimum a í formuen for ubem idlede nydende medlemmer fasísætles el 
belob a í 28 .000  kr. for enligtstillede personer og 39.000 kr. for fam ilieforsørgere, 
jfr. dog stk. 9. D el kan i særlige tilfæ lde ilillades, at disse grænser overskrides, f. eks.

') Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver der Id, a, at fradrage driftsomkost
ninger fra enil)edsindlíi*i»tc!r, de udgifter til kontorhold m. v„ som embedets bestridelse har 
mediort, pensioner o, a. bvrder, der påhviler et embede, og belob, der anvendes til livs
forsikring, ulykkes-, syge*, invaliditets-, alderdams- og arbejdsloshedsfiirsikrin", dog ikke 
ud over et s;iinSet belob af líiO kr. árliji, de belíib, som i det fiågæ khmde år er uilreiJc’t i 
pí-rHonlig [iá líg tiede skat lcr* s lta lt tí r  og  a fg i f t e r  på  fast e j e n d o m  m. v\, r e n t e r  a f  p r io r i t e te r  
og am lt ’ií gæ!(Ít j f r ,  iovrig t !§ 11 i den  k o m m u n a le  skattelov«
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/uir formuen er anbragt i vanskeligt realisable aktiver eller er anbragt på lidet ren
tabel måde. eller når den pågældendes væ seotligste indtægt beslår i alders- eller 
invaliderente; endvidere når  den væ sentligste inlægt. består i renten af en kapital, 
o g  pågældendes arbejdsevne eller erhvervsmuligheder er således a edsat, at lian® ar
bejdsindtægt kun kan blive af ringe betydning, eller når den efterlevende af el ægte
par ved ægtefællens diid har m istet sin  hidtid ige forsorger.

Den i stk. 3 najvale grænse, den i stk, 6  om handlede iorhojel.se a f denne (borne- 
tillægget) samt de i slk. 8 nævnte formuegrænser vil hverl år være at: regulere 
med -gyldighed íra 1. oktober efter de senest forud meddelte oplysninger om íagiærle 
arbejderes gennemsnitlige årslon, idel belobene for indtæglsgrænsen afrundes til 
det nærmeste med 100 kr. delelige ta l bornelillæ ggel til del nærmeste med 25 kr. 
delelige lal og formuegrænseme lil del nærmeste hojere ined 1.000 kr. delelige lal.

De o ven-stående regler skal i forsle række tjene til vejledning for sygekassebesty
relserne ved deres bedom m else af, om det kan tillades en person at oplages som  
nydende medlem af sygekassen, eller forblive i denne med rel lil statstilskud. S å 
fremt sygckassebestyrelserne er i tvivl om afgorelsen, bor sporgsm ålet forelægges 
del sledlige bedom m ende udvalg (jfr. anordningens § 9 ), der træffer sin beslutning  
efter et skan over samtlige foreliggende forhold. Hvis den. der sogcr optagelse, har 
en indtægt eller formue, som overstiger de anforte gramser, må han ikke optages 
som nydende medlem, forinden det bedom m ende udvalg bar afgjort, om hans oko
nom iske forhold desuagtet, tillader hans optagelse, jfr. anordningens § 11, stk. 3. 
f udvalgets beslutning —  der skal indsendes til direktoren for sygekasseva»senet til 
godkendelse —- bor der givea så  udforlige oplysninger som  muligt om de forhold, 
der har værel bestem m ende for denne, for al direktoren pá grundlag heraf kan træffe 
afgorelse om, hvorvidt han kan tiltræde de:i.

Denne bekendtgorelse bar gyldighed fra den 1. oktober 1952.

8. juni — An. nr. 186 om STII-DENTEREKS AMEN for elever, der dimilleres af 
LAGT1NGETS STUDENTERKURSUS, Thorshavn.

Studentereksamen for elever, der dimitteres af Lagtingel« Studenterkursus, Thors-
bavn, afholdes efter de for studentereksamen for privatister Lil enhver lid gældende 
regler med folgende afvigelser:

1 Eksamen afholdes ved kursus for en af undervisningsm inisteren i henhold til 
lov nr. 62 af 21. april 1903 § 19 i dette ojem ed beskikkei særlig eksamenskoimnis- 
sion, således nt bedommelsen i hvert fag forelages af en beékikket censor i forbindelse 
med den eksam inerende herer,

2 Der gives i. .faget færtisk 2 karakterer, een i skriftlig og een i mundtlig, således 
at disse karakterer medregnes i eksamensresultatet,

3, D ansk.
A. Kravene for privatister med íuldt pensum  er folgende:
a. Ltileralurlæsning: Der læses m indst 7 hovedværker, heraf 3 slatarisk, resten 

kursorisk. -Eet af værkerne skal være norsk, og eet af de kursoriske vanker kan være 
fra verdenslitteraturen. Et passende udvalg lilteralurprover (í. eks, folkeviser, salmer, 
lillerær kritik, noveller, evenlyr, essays) kan Iræde i stedet íor el hovedværk.

Endvidere beses statarisk mindst 100 sider litteraturprover fra forskellige perioder, 
herunder norsk litteratur fra nyere Lid. Den lu Mt: litteratur må ikke udelukkende 
være af skonlilíeræ r art; også andre sider af litteraturen skal være repræsente
ret, Kursorisk læses mindst 150 sider (herunder cvt. også kortere værker) fra de 
forskellige perioder. I del sam lede liljerære pensum skaj alle centrale perioder og 
hovedforfatterne være repræsenteret.

Laboraloriegennemgang af eet hovedværk elfer ca, 25 sider litleraturprover (el 
slof, som ikke behover at være ens for hele klassen) kan finde sled,

h. L ittera tu rh isto r ie : I tilknytning lil litleraturlæsningen m eddeles der på grund-
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lug af e« kortere lærebog eleverne en oversigt over tlen danske litteraturs liisLorie 
og d e  allervigtigste punkter af den nyere norske litteraturs h istorie. .

c. Eleverne skal oves í skriftlig  og m undtlig frem stilling. Emnerne skal være dels 
af faglig  art, dels friere opgaver fra elevernes erfarings- og iagtlagelsesoniråde,

B. Priiven er skriftlig og mundtlig.
1. Ved tlen sk iftlige prove skrives en sltl. Der gives frit valg mellem flere opgaver. 

Til besvarelsen gives 5 timer.
2. Ved den mundtlige príive forelægges der eksaminanderne et sporgsmái í en 

opgivel tekst. Eksaminationen i litteraturhistorie skal i videst muligt omfang ske med 
udgangspunkt i den forelagte tekst. De litteratur-tekster, der forelægges, må af t-eusor 
være valgt således, a l de belyser væsentlige træk af forfatteren og tiden. . .

C. For de eksam inander, der har rel .til al indstille sig lil eksamen med begraánscl 
pensum, opgives lil proven folgende pensum : . :

a. Litteraturlm niiig: 2 litteraturværker og 100 sider lilteralurprover. : : \
b. L ittera tu rh istorie: Tiden efler 1700; iovrigt kun den til forståelse af den op. 

givne litteralur nodvendige -litteraturhistorie. : ' :

4 Færosk.
A. Kravene for privatister med fuldt pensum er folgende: :
a. L itlertu rlæ m in g:  Der læses mindst 5 hovedværker, hvoraf 2 statarisk, .resten 

kursorisk. Et passende udvalg lilleralurpriiver kan gælde for et hovedværk, Endvidere 
læses statarisk og kursorisk 250 sider lilteralurprover. hvoraf kursorisk mindst-75 
sider (herunder eventuelt også kortere væ rker). 1 del sam lede litterære pensum skal 
de centrale perioder og hovedforfatterne være repræsenteret,

Laboraloriogennemgaríg af e[ hovedværk eller ca. 25 sider lilteralurprover (et stof, 
som ikke -bebover at være ens for hele klassen) kan finde sted.

b. L ittera tu rh istorie: Der meddeles eleverne i tilknytning til litteralurlæsningen 
en oversigt over den færoske og de allervigtigste punkter af den iiorrone litteraturs 
historie. ;

c. S p w g h is to r id : Af norron litteratur, keses m indsl 80 sider MoUe4 af ei kort gram 
matisk skema, som indeholder hovedtrækkene a f  lyd og bojningslæren. Desuden  
beses der 20 sider prbver af færosk sprog fra de ældste lider liS ca. 1800 og 20 sider 
dansk, deraf 10 sider efter 1700. D e færos-ke og danske tekster bor i videst muligt 
om fang være -prover, der tillige kidgår i del litterære pensum. Endvidere læses 20 
sider nyislandsk, 20 sider nor.sk landsmål og 50 sider svensk (deraf 1/|. poe
s i) , På grundlag af de læste tekster gives der e.n sávidt m uligt sammenhængende over
sigt over de nordiske sprogs udvikling.

B. Proven er skriftlig og mundtlig.
1. Ved dea skriftlige prove skrives en stil, Der -gives frit valg mellem flere op

gaver. Til besvarelsen gives 5 timer. .
2. Ved den m undtlige príive forelægges der eksam inanderne:
a. Et sporgsmål i en opgiven 'litteralurteksl. Eksam ination i litteraturhistorie ud

fra deti forelagte tekst.
b. Et sporgsm ål t det sproglige pensum.
D e litteralurstcder, der forelægges, må af censor være valgt således, at de belyser 

væ sentlige iræ k af forfatteren og tiden.

C. For de eksam inander, der har ret til al indstille sig til eksamen med begrænset 
pensum, opgives til proven folgende pensum :

a. L iltcraiurlæ sning: 1 litteraturværk og 75 sider lilleraturprover.
b. L ittera tu rh istorie:  Den til forståelse af den opgivcie iHlleraiur nodvendige littera

turhistorie.
e. Sproghistorie: 35 sider oldnordisk, 15 sider færosk, 15 sider dansk, 10 sider 

nyislandsk, 10 sider landsmål og 25 sider svensk (deraf m indst i |4 p oesi).
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17. juni. —  Bek. air. 197 om U LYKK ESFO RSIK RING A F ARBEJDERE, der mid
lertidigt beskæftiges i GRØNLAND i virksomheder, der har sæde eller styrelse på
Færoerne.

1 medfiir af § 7, slk. 1, i anordning nr. 161 aí 29 , marts 1939 for Fa;roerne om  
forsikring mod folger a l ulykkestilfælde fastsætter arbejds- og socialministeren her
ved efter indhentet erklæring fra ulykkesforsikringsrådet íor Færoerne folgende be
stem m elser med hensyn til, i. livilkeL om fang reglerne i nævnte anordning skal komme 
lil anvendelse på arbejdere, der m idlertidig beskæ ftiges i Gronland i virksomheder, 
der bar sa;de eller styrelse på Færoerne:

1 Bestemmelserne i anordning nr. 161 a f 29. marls 1939 [or Færoerne om forsik
ring mod folger af ulykkestilfælde finder anvendelse på arbejdere, der udsendes af 
en virksomhed, der har sæde olier styrelse på Færoerne til m idlertidig beskæftigelse 
i Gronland.

Som m idlertidig beska*fti gelse skul anses arbejde af indlil 2 års varighed.
2 Denne bekendtgorelse træder i kraft den 1. juli 1953 og kommer til anven

delse på ulykkestilfælde, indtrufne -nævnte dato eller senere.

23, juni —  Kunng. nr. 17 um LAN DING  AV KALVA frá fiskiskipm n, sum eru 
ikki hoyrandi heim a í iForoyum.

Eftir § 1 i kunngerð -nr. 21. frá 25. september 19■■IS hevur landsstyrið sam tykt al 
eftirlika fyri fyrst, al fiskiskip, sum eru ikki heim ahoyrandi í Foroyw n, kiumu fáa 
loyvi írá syslumanni —  í Tórshavn írá fiskivinnuskrivstovuni —  at landa kalva fyrs 
so miksð, sum skipinuni torvar til keyp av útgerð írá landi ella til rmdingar av um- 
vælinguni o. I,

Frásogn má gevast franimanundan -helst undir fclareringiiii og loyvið  verður givið, 
tá váttan verður latin inn —  fylt. út sum tilskilað við niigdum og prísum —  við torv
and i fytgisskjíilum og undirskrivað av keypara og skipara.

Utfyltingarblíið kiumu bíleggjasl á huviiaskrívstovum.

29. juni -..  Skr. fra l í .  M. om ST A TSTILSK U D  TIL LÆ RERBOLIG.
I anledning af del med direktionens skrivelse af 16. december 1952 hertil indsendte 

andragende fra Næs sogns kommune om statstilskud til opforelse a í en ny lærer
bolig  i Tofte skal man efter stedfunden brevveksling med statsministeriet, herved 
meddele, at man af hensyn til konsekvenserne må finde det rigtigst, at bevilling af 
statstilskud go res afhængigt aí, at d e r a f  Færoernes landskasse ydes et tilskud al 
tilsvarende storrelse.

30. juai -..  Reglugerð nr. 18 um IN N TØ K U SK A TT AV RENTUM  av innisUmd-
andi peningi í foroyskum BANK UM  OG SPARIK Ø SSUM .

V ið heim ild í lógtingslóg nr, 4  frá 26, mars 1953 um inntokuskalS av rentum av 
innistandandi peningi í foroyskum  bankum og sparikossum fyriskipar k o d ss ty n ð  
fy lg jan d i:

1 Tá peningastovnur hálvárliga ella árliga ger upp rentuna av innistandandi 
peningi á banka- ella sparikassabók, tjekkbók ella bók við 3 mánaða, 6 mánaða ella 
aSrari uppsagnartíð —  undantikin eru handilskonti uttan uppsogn á kontokurant og
folio -... verður rent an liískriva við 1/2 prosenti miim i, enn bókin gevur raitt lil. Tað
hálva prosen tið verður goldið landskassanum fyri rokning imrskjótaranna undir 
einum . Verður bók gjord upp i hálvárinuni (árinum ), verður som uleiðis iilsk rm ið  
V<> prosent mnmi og hetta hálva prosentið goldið landskassanum. íá uppgjorl verður 
hálvárliga (á r lig a ).

Lógin avmarkar skaltin til í mesta lagi %  av re.ituni. Er rentustigið 214 prosent 
ella miami, verður skatlurin rokitaður v ið  l | 3 av rentuni.
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2 Lógarinnar § 3 undanlckur leim  somu renluskatt, sum eflir galdancji skaltalóg  
ikki hava skattaskyldu í Foroyum . : : .

Hesir eru t. d.: / : : . .

1) Ahnonnir kassar hjá kominununum og  bavnalogum . . . . ..
2) Rasssar og grunnar lijá .landskas-samim og slovnar, sum  landið eigur. og sum  

verða riknir fyri landskassans rokning. .'..:..
3) T ryggingarsam bandið iForoyar v ið  deildura, ló undanliktn endurtryggingar- 

deildin. , . . ; . ':.
■I) Felog (ílrólia-, ungmanna vísindalig o. tl.) sum eftir teirra skipan eru ikki skatta- 

skyldug. . ,  ■ i .
5) Persónar,sum búgva utlanfyri Foroyar, og suro ikki reka vinnu lser, ið  ,ger 

teir skattekyldugar. . :
Fr persóni ella iiðruin sum undantikin er skaLtaskyldu, írádrigiS fyri realuskatt, 

»o kann peningurin verða kravdur aflur frá landskassaim m . S lík l krav verður sent 
land.sstyri.nuni skrivliga á skjali, sum landsstyrið útvegar o g  sum  fæst frá penínga- 
stovnuuuni, gjaldstovuni, landsskrivstovuni og kornmunustyrunum.

Ivaspurningar um skattaskyldu verða viðgjordir eftir vanligu reglum skaltalóg- 
arinnar; av skattanevndini ( i  Tórshavn yvirlíkninganievndini) ella dómsvaldinum .

3 Henda fyriskipan hevur gildi viðvikjandi .leimum renluni. sum ba-n.kanir rokna 
írá 1. januur 1953 og sum sparikassarnir rokna frá 1, april 1953.

l.Jm hanki hevur gjort hók upp aflaná 1. januar 1953 men áðrenn lógin  .varð 
kunngjiird og hevur útgoldið renluna fyri líðina aftaná 1. januar 1953 ultan at: 
hava drigiS dkattín frá, er bankin -ley sur av ábyrgdi.ni fyri hesum skal ti.

4 Peiiingnstovnurin bókar skatlin yvir raksturin sum vanHga renluúLreiðslu.

31. juli -  Iteglugerð nr. 20 íyri K O M M líN A L U  GRANNSKO ÐAUARNAR.
( loka! rev isorar).

í 1933 sendi am lm aðurin komnninuntim leiðbein ing og fyriskipan um la komm u
nal u rokxiiikaparforslursa, m e i vórðu har ongar reglur fyrisetlar lokalu grann- 
skoðaniin  komm ummnar ullan la;r. al. hesir av og á skuldu eftirkarma, al kassapen- 
iiigurin var lil.

Landieiyrið heldur beinasl vera, al ávísar reglur eru fyri lí arbeiði og teim 
skyldum , sum  leir kom m m ialu gra'inskoðararnir hava og fyriselur lí við heim ild í §
31 í lóg nr. 30 frá 28. febr. 1872 uns »de færoske landkommuners styrelse« hesa

IÍEGLUGERÐ
K om m iinali gran/iíko'8ariit:

1. sarnanheldur iill sk jol við kassahókina og ansar e ílir , al ley  eru bókaði á rælla 
konto,

2. eftirroknar <511 sk jol,
3. ansar eftir at:

a. kvittan cr íyri 611 ú lgjold  —  post- ella b a ik kviltan  er nóg m ikið — ,
b. fkjali syn ir, hvat peningurin er goldin fyri,
c. skjalið er spesifiserað,

4. ansa eftir at kassabókin er beint niSurlald,
5. sarnanheldur rokniskapln við kassahókina og ansar eftir, at hann er beint niður- 

laldur,
ó. Lefur skaltalislan isiður og sarnanheldur hann og skaWaí-nngjoldini við skalta- 

konto in iar og karmar, utn hesar eru beint uppgjordar,
7. sam anher skaUaeílir.sloðuSislan við kontoin iar og lelur hann saman,
8. ger upp skallaeflirsloðurnar soleið is:

Efiirstoður við ársbyrjan ...............................................................kr................ . ..................
f  áJíknaft'an skalt í á r in u m .................................  .......................... kr. . . .  ............ . ...........
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"í* eftirgivnan skatt ...........kr..................... ................................
og inngoldnan skalt
sam b. kassabókina ........... kr. . . .  ... ........................................ kr.

EftirstoSur við árs enda ........................................................ kr.

og kaim-ar um helta samsvarar eftirstoðulista og rokniskapi,

9. lelur kossaponfcigm upp og ásannar, al hann samsvarar kassabókína,
10. krevur sær lil handa váttan frá peningastovnum  um irmislnndandi pening og  

vunrtar renlur og  sam aabcr hana v ið  roknisknpin,
11. samanbeldur rofcniskapin við fíggjarætlanina og ansar eftir, al ikki jneira er 
goldið av teim ymsu kontoum , enn ætlaaiin loyvir, ullan so kom m unustyrið hevur

sam lykl hel.ta og .tilskilað, frá hvdrjari konto reslpeningurin verður lik in ; vállan  
um sam tyklinn Jelur kommunan. aalin við at leggja fram gerSabókina ella við 
avskrifl av henni,

12. samanber fíggjarstandin ár .undan ári við  roknifikapin og ansar eftir. at yvirlil 
yvir ognir og fkuld kom m um rinar er viðlagl,

13. ger sínar viSmcrlciiigar í tveimum einlokum, harav kommunan hevur tað cina, 
ineðan hitt við svari koinmumi&tyrisins verSur sent landsstyrinum  saman við tí

grannskoðaða rokniskapinuin.

18. aug. —  Kunng. nr. 21 um broyting í starvsreglugerð nr. 1-1 frá 3. mai 1950
fyri vrakarastovnin um VRAIvíNG og viðgerð av SILD . (Innsell í regi. 1950).

26. aug. —- Bek, nr. 242 om SKIBSDAGBOG OG M ASK1NDAC130G.
1. Skibsdagbog og maskindagbog kræves dog ikke íor skibe, som kun går på 

fiskefangst i Nord- og Østersoen udenfor de cncrnle Jinier (Texel— -Lindesnæs og
for Østersiren nordligere end 58. breddegrad), og cj heller i skibe i fart mellem  
oerne indenfor den færoske ogruppe.

5 —  — • På -Færoerne foretages autorisationen i Thorshavn af polilimesleren og 
udenfor denne by  af vedkom m ende sysselm and eller sognefoged.

28. aug. —  An. nr. 246, hvorved lov nr. 90 a í 31. marls 1953 om udovelse af 
JORDEMÓDERGERN1NG sættes i kraft på Færoerne.

I henhold til den regeringen ved § 23, stk. 3, i lov  nr, 90 af 31. marts 1953 om 
udovelse af jordemodcrgeiming meddelte bemyndigelse sættes den nævnte lov herved
i kraft på Fa:roerne i folgende skikkelse:

K ap. /  R et fil a l udúve jordem odergern in g .
1 Ret li l aí udove jon lem odergern ing og betegne s ig  som  jordem oder har kun 

den, der har m odtaget auSorisation i henhold til §§ 2 og 3.
Lægers rel. til a l yde fodselshjælp berores ikke af denne anordning.
2 A utorisation lil al udove jordernodergeroing og betegne sig  som jordem oder 

m eddeles efter begæ ring den, der efter beståul eksamen på jordem oderskolen har 
erholdt -lærebrev som jordem oder ber i riget.

Autorisation kan dog ikke m eddeles den. der må antages al være farlig for sine  
medmennesker under -udovelse af jordemoder gerning enlen pá grund af degemlige 
m angler eller varig eller med mellemrum indlrædende m angelfuld sjælstilstand, hvad 
enten denne skyldes sygdom  d ier  m isbrug a í alkohol, m orfin, kokaia og  deslige, cllar 
på grund af udvist grov uduelighed. A utorisation kan endvidere nægtes under de i 
borgerlig straffelovs § 78, slk. 2, nævrtte omstændigheder.

Forinden autorisation som jordem oder m eddeles, afgiver vedkomm ende —- efter en 
aí inden rigs- og boligministeren fastsat formular —  cn skriftlig forsikring om, at 
hun sam vittighedsfuldt vil opfylde sine pligter som jordem oder.
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A utorisationerne m eddeles af sundhedsstyrelsen, der udsteder offentlig  bekendt
gorelse om dísse.

Regler for jordem odereksam en fastsættes vecl en gennem undervisningsm inisteriet 
efter stedfunden forhandling med indenrigs- og  boligm inisteriet udvirket kongelig  
anordning. :

3 Indenrigs- og boligm inisteren kan under sæ rlige om stændigheder efter indhentet 
erklæring fra sundhedsstyrelsen give personer, der ikke har erholdt lærebrev som  
jordem oder her i riget, men som  i udlandet har erhvervet en tilsvarende uddannelse, 
autorisation lil at udiive jordeinodergeraing og betegne s ig  som  jordem oder,

4 Må det antages, at en jordem oder er farlig  for sine medmennesker under udov- 
clsen af jordem odergerm ng enten  på grund af legem lige m angler d ie r  varig d ier  med 
mellemrum indlrædendc mangelfuld sjælstilstand, hvad enten denne skyldes sygdom  
elSer m isbrug af alkohol, m orfin, kokain og deslige, eller på grund af ndvist grov 
uduelighcd, afgiver sundhedsstyrelsen .til indenrigs- og boligministeren indstilling  
om, at der træffes foranstaltninger til, al rclie:i til al udove jordem odergerm ng  
fralages vedkomm ende. Forinden sundhedsstyrelsen afgiver sin indstilling, 
skal .sagen forelægges retslægerådet. Endvidere skal der gives vedkomm ende lejlighed 
lil at erklære s ig  skriftligt eller, hvis hun finsker det, al afgive -mundtlig forklaring 
for sundhedsstyrelsen i el i den anledning afholdt mode, i hvilket også retslægerådet 
delinger. Retslægerådet afgiver allid skriftlig  erklæring i sagen. Endvidere skal ..på
gældende opfordres lil —  skriftligt eller i det nævnte mode —  at erklære, om Iitui 
finsker sagen afgjort ved dom eller underkaster sig  indenrigs- og boligministerens 
afgorelse. A fgives sådan erldæring Ikke inden en frist aí 14 dage, vil sagen være 
at indbringe for dom stolene, . ...

Under den i slk. 1 om handlede sags behandling i sundhedsstyrelsen har den på
gældende rel til over for styrelsen at optræde ved eller i forening med en af hende 
valgl tillidsmand, ligesom  hun og tillidsm anden på lundes vegne har rel til at gore 
sig  bekendt med sam tlige sagens akter, således som  disse foreligger for sundheds
styrelsen.

1 pålrængcnde tilfælde, hvor jordem oderens fortsatte virksom hed skonnes al frem
byde overhængende fare, kaa sundhedsstyrelse.!! m idlertidigt fratage hende reilen 
lil at udiive jordem odergeniing. Sundhedsstyrelsen skal da straks gore indberetning til 
indenrigs- og boligministeren, der stadfæsler eller ophæver sundhedsstyrelsens 
beslutning. .

Skal sporgsm ålet om i m edfor af stk, 1 endeligt at fratage en jordem oder reiton 
lil at udiive jordem odergeniing afgores ved dom, foranlediger indenrigs- og bolig 
m inisteren retssag anlagt m od pågaddende i den borgerlige retsplejes former. Dersom  
reilen frakendes pågældende, kan del ved dommen bestemmes, at anke ikke har 
opsæltende virkning, idet den pågældende dog, såfrem t vedkomm ende er i fast stilling, 
ikke som  íiilge af dommen kon afskediges fra denne stilling, forinden endelig dom- 
stolsafgorelse foreligger. " v

Dersom indenrigs- og boligm inisteren, forinden han lager stilling til, om reilen . . 
til at udove jordemodergeniing bor soges frataget en jordem oder, anser del for nød
vendigt at denne underkastes lægeundersogelse, eventuelt ved indlæ ggelse på e l  syge- ; 
hus eller el sindssygehospital, opfordrer han jordem oderen lil at. underkaste: sig  
sádan undersiigelse. Vægrer jordem oderen sig herved, foreiægger indenrigs- og bolig^V  
ministeren sporgsm ålet for den ret, ved hvilken en eventuel retssag vil va-rc al an
læ gge. ReLlen afgor sporgsm ålet ved kendelse. Sådan afgorelse kan også áf Teltón :. 
tradfes, efter at retssag er anlagl. Sáfrem l jordem oderen undlader at efterkomme 
en kendelse, der går hende im od, fratager indenrigs- og boligm inisteren h e n d e -retten 
til at udiive jordem odergeniing, og hvis retssag er rejst, bortfalder denne, l !dgií- 
lem e ved Ia;gcundersogelsen afholdes af statskassen. .

Indenrigs- og boligm inisteren kan efter ansogning m eddele en person, hvem relten 
til at udiive jordemodergeniing er fralaget i m edfor af stk. 1, t illa d e lse : til påny at 
udiive sådan gerning, såfrem t de fratagelsen begrundende om stændigheder ikke ja a -
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gere findes at være til siede. Indenrigs- og boligministerens nægtelse af al tage an* 
sog'nfcigen til folge kan ikke indbringes íor domstolene, for der er forlobet el år 
efter den afgorelse. ved hvilken relien endeligt blev pågaddende fralaget, eller 
efler den dom, ved hvilken der nægtedes hende tilladelse til påny aí udíive jorde* 
niodergerning.

Når en jordemoder —  midlertidigt eller endeligt —  fortaber retlen lil at udíive 
jordemodergerning. udsteder sundhedsstyrelsen offentlig bekendtgørelse derom.

5 Indenrigs- og boligministeren eller —  efter indenrigs -og boligministerens nær
mere bestemmelse —  sundhedsstyrelsen bestemmer efler forhandling med hjemme
styret, hvad der henhorcr lil jordemodreu.es praksis, samt hvorledes de har at for
holde sig tinder udiivelsen af denne, herunder i hvilket omfang de kan foreskrive 
og anvende medicin, indenrigs- og boligministeren kan efler forhandling med hjemme
styre! træffe bestemmelse om, aí narkose mider visse former skal kunne gives af 
jordemodre.

Forinden en jordemoder begynder aí praktisere på iFæroeme, skal hun forevise 
sin autorisation for landslægen. Sålænge hun [»rakliserer på Færoerae, skal hun 
bolde landslægen underrettet om sin bopæl. Dersom hun ophorer med at praktisere 
på Færoerne, skal hun ligeledes underrellc landslægea herom.

Kap. II. Jordernodcreiis pligter.
6 En jordemoder er onder udiivelsen af sin gerning forpligtet til al vise omhu 

og samvittighedsfuldhed, og hun skal snoje folge den vejledning, hun har fået på 
jordemoderskolen, og de instrukser, anvisninger og pålæg, der meddeles hende af 
indenrigs- og boligministeren, sundhedsstyrelsen eller landslægen. Del er forbudt 
jordemodre al foretage anden behandling al syge end den, hvori der til enhver tid 
undervises på jordemoderskolen.

Er der ved en fod.se] tilkaldt læge, påhviler del jordemoderen under lægens ansvar 
at bislå ham under den behandling, som lian skoimer det nodvendigt at. foretage,

7 Del er en jordemoder forbudt al pålage .sig bibeskæftigelser, der af sundheds
mæssige grunde må anses for uforenelige med jordemodervirksomhed,

8 li i  jordemoder er under ansvar efter borgerlig straffelovs § 263, stk. 2, jfr. 
§ 275, forpligtet til ikke al riibe privatlivet tilborende hemmeligheder, der er kom
met lil hendes kundskab under udiivelsen af hendes virksomhed, medmindre hun 
er forpligtet til al udtale sig, eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almen- 
iníaresse eller af eget eller andres tarv,

S Enhver jordemoder, der praktiserer, jfr. herved § 10, er forpligtet til at begive 
sig til de fodende kvinder, lil hvilke lnm kaldes, medmindre hun har gyldigt forfald. 
Hvis den fodende hor uden for deí område, i hvilkel jordemoderen sædvanlig virker, 
gælder dennie [digt dog kun, hvis ingen nærmere ved den fodende boende jorde
moder eller læge kan komme til stede.

Del nærmere angående denne pligts omfang bestemmes efter forhandling med 
hjemmestyret af indenrigs- og boligministeren eller —  efter indenrigs- og bolig
ministerens nærmere bestemmelse —-a f  sundhedsstyrelsen.

10 Ønsker en jordemoder at ophore med at drive praksis, skal hun afgive skrifL- 
lig meddelelse herom lil sundhedsstyrelsen. Herved frigores. hun for den i § 9 om
handlede pligt íil at begive sig lil fodende kvinder, ligesom der herefter ikke tilkom
mer hende ret .lil at udíive jordemoderpraksis. Sundhedsstyrelsen udsteder offentlig 
bekendtgorelse om, at deu pågældende er ophort med at praktisere.

11 Enhver jordemoder er forpligtet til at. fore nojagtige optegnelser over de fodsler, 
ved hvilke lnm yder hjælp.

Jordemodre er endvidere forpligtet til at. afgive sådanne indberetninger og an
meldelser, som aí hensyn til den offentlige sundhedspleje afkræves dem aí sundheds
myndighederne, saml al opfylde den dem i henhold til lovgivningen iovrigt på
hvilende oplysnings- og indberetningspligt.

Del påhviler en jordemoder at underrette forældrene om disses pligter i forbin
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delse med barnets fodsel, herunder pligten lil at anmelde fodsleri til rette vedkom- . 
niende. ■

Det nærmere omfang af de jordeniodrene i henhold til stk. 1— 3 påhvilende pligter 
fastsættes ved de i ;§ 5, slk. 1. omhandlede bestemmelser. :

Kaj). Til. Betaling f o r  jordenwderhjtelp m, v, ■
12 Som betaling for sia bistand kan en jordemoder ikke fordre mere, end hvad 

der er rimeligt, :
Efter indstilling fra hjemmestyret fastsætter indenrigs- og boligministeren efler. , 

forhandling med arbejds- og socialministeren mindstebelob for den jordemoderen V 
■tilkommende betaling i de tilfælde, hvor betalingen skal udredes af del offentlige. : ; >

13 En jordemoder bar krav på passende befordring eller godlgorelse herfor, nårV 
bun tilkaldes til en hjemmeíodende. Tilsvarende befordring eller godlgorelse herfor 
tilkommer der jordemoderen, når hun iovrigt i sin praksis forelager rejser —  lie r - . 
under for al bislå ved fiidsler på sygehus eller lignende ~  ud over 1 km fra sin bopa l 
og uden for den by hvor hun er bosat. Forelages rejsen lil fods, har jordemoderen 
krav på en passende godtgørelse pr. kilometer. Ved rejser til fodsel på sygehus eller., 
lignende skal jordemoderen, dersom del vil være hensigtsmæssigt, benytte samme 
befordringsmiddel lil fodestedet som det! fodende.

14 Statskassen afholder de i forbindelse med jordemodrenes pligter i henhold til
§ 11, slk. 1— 2, fornodne udgifter lil protokoller, skemaer, papir og porlo. : : r : ..

Hjemmestyret afholder i henhold til regning, atleslerel aí .lándslægen, udgifter til;
a) desinfektionsmidler, som del er pålagt jordeniodrene al anvende i deres praksis.
b) desinfektionsforanstaltninger, der er godkendt af landslægen. og som det påhviler 

jordeniodrene at foretage,
c) lægemidler, sygeplejeartikler m. v., som det er pålagt jordeniodrene al am ende 

i deres praksis, og som efler nærmere beslemmelser skal betales, af det offent
lige saml . ■.,■

d) befordringsgodtgorelse íor rejser til jordemoderkonfereneer,
15 En jordemoder, der af retle vedkommende får ordre til i nogen lid al afholde 

sig fra sin virksomlied på grund af smitsom sygdom hos en kvinde, hun har beijent, 
eller hos det nyfodíe barn, har ikke i den anledning noget reiskrav på del offentlige, 
bortset fra tilfælde, hvor sådan ret måtte tilkomme hende efler den ovrige lovgivning.

1 í> Såfreml en jordemoder har truffet aftale om at beljene en barselpatient, men 
ikke inden -1 uger efler fodslen trods bevisligt påkrav har modtagel sit tilgodeiia\riide 
fra den, hvem betalingspligten påhviler, er hun berettiget tíl ved henvendelse til den 
kommune, hvor ííidsebhjælpen blev ydet, al få belobel udbetalt; kravel må iu t« rejst 
imlen 3 måneder efter fodslen. Kommunen skíii dog kun tiSsvare den i henhold lil 
§ 12, slk, 2, fastsatte mindstebetaling.

Har en kommune i henhold til stk. 1 udredet belaling lil en jordemoder, skal den 
straks ved anbefalet brev underrette den Letalingspligtige herom og sanUidig med
dele ham, at belobel vil blive betragtet som en ham ydet faUighjælp, såfremt del ikke 
er tilbagebetalt i lobel aí 1 måned fra brevets afsendelsesdato.

Såfremt den betalmgspligtige straks efler modtagelsen af det i stk. 2 omhandbde 
brev sandsynliggør, al lians undladen af at betale jordemoderen. skylde* sa'rliee 
forhold, såsom at fcidslen kom Lidligere end ven let, al der blev pådraget ham storre 
udgifter end beregneligl eller lignende, cr ■kommunen berettiget lil at give liain hen
stand eller helt eller delvis eftergive ham del skyldige belob og betragte dette som 
tilstået ham uden faUighjælps virkning, jfr . § 56 i lov nr. 97 af 10. april 1895 om 
fattigvæsenel på Færoerne.

Kap. IV. Tilsyn. . .. -.
17 Jordemodre er undergivet tilsyn af sundhedsstyrelsen, jfr . § 4  i lov nr. 1C2 aí

23. juni 1932 om sundhedsvæsenets centralstyrelse. :
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Jordemoderens nærmede íoresalte cr laadslægen, der forer tilsyn med jordeino- 
deren og hendes virksomhed. . .

18 En jordemoder må knn oplage svongrc eller fodende i sil hjem, når hjemmet 
er godkendt i så henseende uf lands-lægen, som da har fornodent tilsyn med hjemmel. 
Tilladelsen kan til enhver tid tages tilbage. En jordemoder, der benytter -sig af en 
sådan tilladelse, skal melde de optagnes til- og afgang til landslægen.

Kap. V. Straffebestemmelser.
1 9  En jordemoder, der gor sig skyldig i grovere eller gentagen forsornmel.se eller 

skodesloshed i udovelsen af sit kald, straffes med bode eller hæfte.
Andre overinedelser af de i nærværende anordning indeholdle elkír med hjemmel 

heri fastsatte regler straffes, for så vidt den begåede forseelse ikke efler den gæl
dende lovgivning medforer s tren gere straf, med boder.

20 Hvor andet ikke er bestemt, finder påtale af overlraidelser af bestemmelserne 
i denne anordning eller de med hjemmel heri fastsatte regler kun sted efter begæring 
af .sundhedsstyrelsen, Boriset fra overtrædelse af § 19, slk. I, behandles sagerne 
som politisager, medmindre ordning træffes ved, at jordemoderen i mindelighed 
betaler en hende af Jaadslægen forelagt, statskassen lilfaldende bode af passende 
storrelse,

21 Såfremt en jordemoder i medfiir af borgerlig straffelovs § 79, stk. 1, frakendes 
retten til at udove jordemodergerning, skal anklagemyndigheden tilstille sundheds
styrelsen meddelelse derom.

Kaj). VI. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser ru. v.
22 Personer, som ved denne anordnings ikrafttræden er berettiget lil at udove 

joTdemodervirksomhed, er uanset bestemmelserne i §§ 1 og 2 vedblivende berettiget 
til i samme omfang som hidlil at udove sådan gerning- og til at betegne sig som 
jordemoder, ideí de iovrigt skal anses som lige med jordemðdre, der er autoriserede 
efter denne anordning.

23 Ved denne anordnings ikrafttræden ophæves reglerne for alle til praksis beret
tigede jordemiidre i lov nr. 126 af 13. juni 1914 o tn jordemodervæscnel, således 
som denne lov er ændreL ved kgl. anordninger nr. 186 af 12, juni 1925, nr, 63 af 4, 
marts 1939 og nr. 498 af 22. december 1939, jfr . kgl. anordning nr. 49 af 11. februar
1.920, hvorved fornævnte lov om jordeniodervæsenel salles i kraft på iFæroeme, samt 
de særlige beslemmelser, der senere er udfærdiget for Færoerne.

instruks for alle til praksis berettigede jordemodre på færoerne af 1. december 
1921 med ændringer vil va*re al ophæve og erstatte af de i § 5, #,sk. 1, omhandlede 
beslemmelser.

28. aug. An. nr. 247. hvorved lov nr. 89 aí 31 marts 1953 om DISTRIKTS- 
JOKDEMØDRE sælles i kraft pfi Færoerne.

1 henhold til den regeringen ved § 19 i lov nr. 89 al 31 marls 1953 om distrikts* 
jordemodre meddelte bemyndigelse setSíís den nævnte lov herved i krafl på Færoerne 
s íolgersde skikkelse:

Kap. 1. Almindelige btytemmelser.
1 Der skal ansættes så mange disl.riklsjordemodre, al beboerne uden for stort besvær 

kan få jordemoderhjælp. Ansættelse af disLriklsjordumodre kan dog undlades, når 
det godlgores, at der på anden måde er adgang lil den nodveadige ífidselshjælp. 
Antallet, af jordemoderdistrikler og disse# storrelse og grænser saml distriktsjordemo- 
derens bopæl bestemmes aí hjemmestyret, efter al detle har indhentet udtalelser fra 
landskegen og de kommunale styrelser, dog med forbehold af rig-myndighedernes 
godkendelse.
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2 Besættelse af distriklsjordemoderstillinger foretages af rigsombudsmanden efter 
forhandling med landsstyret og efter indhentet udtalelse fra iandslægen.

3 Det påhviler dístriktsjordemoderen at yde befolkningen sin bistaad i overens
stemmelse med lovgivningens almindelige regler om jordetnoderhjælp. Distriklsjorde- 
moderen er endvidere forpligtet til uden særskilt vederlag at foretage helbredsunder
søgelser af svangre kvinder i sit distrikt i overensstemmelse med de herom af hjemme
styret efter forhandling med landslægen fastsatle retningslinier, der skal godkendes 
af sundhedsstyrelsen. :

Medmindre andet fremgår af nærværende aisordnings regler, finder lovgivningens 
almindelige bestemmelser om rettigheder og pligter for statens ■tjenestemænd - med 
de fornodne lempelser—  tilsvarende anvendelse på distriklsjordemodre, De na;rmere 
regler faslsætles i et af indenrigs- og boligministeren efler forhandling med finans
ministeren og hjemmestyret udarbejdet regulativ. . .

Kap, II, Lonningcr rn. m. .

4 DistrikLsjordemoderens lon beregnes i forhold til en grundion på 3000 kr, árlig. 
stigende med 420 kr. hverl 3. år indtil 4.G80 kr. og derpå efler 3 år med 300. kr. 
indtil 4.980 kr., hvortil kommer reguleringstillæg og andre tillæg til imodegåelse ;af 
dyrtid efter de for statens Ijeneslemænd til enhver lsd gældende regler, men ikke al
mindeligt pensionsgivende lontillæg og s!edt.Ílla:g. Heglerne om beregning af regu
leringstillæg ,m. v, til samgifte .tjenestemænd, jfr. tjenestemandslovens § 93, slk. 2, 
finder ikke anvendelse på dístriktsjordemoderen og dennes ægtefælle. Af det således 
fremkomne lonningsbelob oppebærer dístriktsjordemoderen 50 pct. Tjeneslefildwrpn 
regnes Fra forste ansættelse som distriktsjordemoder. ■..■■:...

Hvor ganske særlige forhold taler derfor, kan der efter bestemmelse aí Iijl i 
styret tillægges en distriktsjordemoder el personligt ikke-pensionsgivende lonullj...^, 
der kan gores tidsbegrænset. .

5 Enhver distriktsjordemoder har krav på el tilskud til boligudgifter, hvis alorreise 
fastsættes af hjemmestyret.

6 Der ydes dístriktsjordemoderen de nodvendige jordemoderhslruroenter og -ap
parater med tilhorende kasser, tasker o. 1. til opbevaring og transport aí disse. Instru
menternes og apparaternes art og anlal fastsættes af hjemmestyret efler indstilling aí 
landslægen. Endvidere ydes der så vidt muligt dístriktsjordemoderen fri teleíon,.

7 For fodselshjælp og anden under jordemoderpraksis borende virksomhed til
kommer der dístriktsjordemoderen betaling efter de for praktiserende jordemodre gæl
dende regler, jfr . dogt§ 3, slk 1, 2, punktum, ligesom hun bar krav på passende be
fordring eller godtgørelse herfor i samme omfang som disse jordemodre.

Kap. I I I .  Pension.

8 Enhver distriktsjordemoder er berettiget til egenpension og bornepension efter 
tilsvarende regler som fastsat i §§ 53— 54, 57—-58, 60— 63, 66 og 69 i lov nr. 801 af
6, juni 1946 om statens tjenestemænd eller de regler, der måtte træde i stedet herfor. 
Der vil endvidere kunne ydes distriktsjordemodre ventepenge efter nærmere reg
ler, som faslsætles i det i § 3, stk. 2, omhandlede regulativ. Reglerne om efteri:ndta*gt 
for statstjenestemænds efterladle finder tilsvarende anvendelse på distriktsjórdemo- 
dres efterladte, idet de nærmere regler om grundlaget for eflerindtægtens beregning 
fastsættes i det nævnte regulativ. : :

Ansættelse af en distriktsjordemoder med pensionsret er betingel af tilfredsstillende 
helbredsaUest. Indenrigs- og boligministeren raslsu;lter efter forhandling med lands- 
slyret de nærmere regler for hedommelse af helbredUatteslen. .

Når forste ansællalse som distriktsjordemoder sker eflar del fyldte 40, ur; giver 
denne ikke rel lil pension, medmindre indenrigs- og boligministeren efter indslilling 
fra landsstyret og efter indhentet udtalelse fra loivningsrftdet bestemmer det: sådan 
indstilling skal ciormalt ske inden udlobet af del andel tjenesleår. Tilsvarende-gaslder
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genansættelse som distriktsjordemoder efler del fyldle 10. år såfremt den pågælden- 
des udtræden af tjeneslen skele efler eget iiriske eller anden hende tilregnelig årsag,

Indnrigs- og boligministerens godkendelse vil være at indhente til en dislrikts- 
jordemoders afskedigelse med pension på grund af svigtende helbred samt til til
deling af hojere pensionsanciennitet til en distriktsjordemoder end begrundet ved tids
punktet for hersdes ansættelse.

9 Ved beregningen uf en distriktsjordemoder«; pensionsindtægt betragtes hun som 
havende oppebåret den fulde i § 4-, stk. 1, 1. punklum, omhandlede lon: 3.000 kr. 
årlig stigende til 4,980 kr. årlig. Til pecisionen ydes der reguleringstillæg og andre 
tillæg til imodegåetse af dyrlid efter de for statens pensionister til enhver tid gældende 
regler. Af det således fremkomne pensionsbelob oppebærer den pensionerede di
striktsjordemoder 50 pcl. Bestemmelserne i tjenestemandsloven af 6. juni 194.6 § 50 
om tjeneslemænds bidrug til dækning af udgifter ved deres pensionering fiaider ikke 
anvendelse.

Kaj). IV. Andre beslemmdser.

10 Ingen kan samtidig oppebære lon eller pension som distriktsjordemoder og 
anden pension fra det offentlige.

Når en distriktsjordemoder afskediges, taber hun rel ten til at praktisere inden 
for del. dislrikl, -hvor hun sidst har været ansat, eller i de tilgrænsende områder, linen 
kan samtidig udove jordemodergeming og oppebære pension som distriktsjorde
moder.

I særlige tilfælde, hvor hensynet til befolkningens adgang til fodselshjælp tilsiger 
det, kan rigsombudsmanden efter forhandling med landsstyrel gore undtagelse fra 
de i slk. 2 anforte regler.

11 A;nser en distriktsjordemoder sig forurettet ved en af hjemmestyret eller rigs
ombudsmanden truffet bestemmelse om hendes forhold, herunder om den hende 
lillagle liin, tilskud til boligudgifter eller pension, kan hun indbringe sporgsmålet for 
indenrigs- og boligministeren.

12  Halvdelen af hjemmestyrets udgifter i medfor af § 4, stk. 1, og § 16 lil distrikls- 
jordemodrenes liin og halvdelen af hjemmestyrets udgifter til dislriklsjordemodrencs 
pensioner med tillasg refunderes af statskassen.

Efler forhandling med folketinge.ls finansudvalg kan der af statskassen ydea delvis 
refusion af hjemmestyrets udgifter li] saírlige foranstaltninger til tilvejebringelse aí 
fodselshjælp for områder med ringe fodselsanlal, der på grund af deres geografiske 
beliggenhed ikke har kunnet henfores under den almindelige distriktsinddeling.

13 De hjemmestyret endeligt påhvilende udgifter i medfor af nærværende anord
ning fordeles efler hjemmestyrets nærmere bestemmelse mellem landskassen og de 
enkelte kommuner.

Kap, V. Overgangs- og ikrafttrædehcsbcslcmmeher,

14 De distrsktsjordeinodre, der inden 1. april 1953 har erhvervet pensionsret i 
henhold til kgl. anordning nr. 49 af 11, februar 1920, hvorved lov om jordemoder- 
væsenel af 13. juni 1.914 satles i kraft på íæ roerne, bevarer denne rel. Efter 1. april 
1953 finder ingen forðgelse af pensionskvoLienlen sted, for dette kan ske efter nærvær
ende anordnings regler.

For distrikt j o rdemiidre, som afskediges inden foriobel af 3 år efler 1. april 1953. 
beregnes pensionsindtægten efter reglerne i § 71, stk, 3, i lov nr. 301 aí 6. juni 1916,

For den distriktsjordemoder, der den 1, april 1953 var eller havde værel ansat 
som distriktsjordemoder, og som efler nævnte tidspunkt er afskediget eller afskediges 
med pension, nedsættes de.ti i § 8, jfr . § 9, I, punktum, omhandlede pension i forhold 
til hendes alder den 1. april 1953 efter folgende skala:
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Nedsættelse af pension

5 ] )d .
10 -   ̂ ■ 

i- 1-'« v.:;

I ovrigt finder reglerne i § § 8  og 9 tilsvarende anvendelse. . .
15 Dislriktsjordemodre, der var afskediget med pension inden 1 .,april 1.953, oppe

bærer fra nævnle tidspunkt at regne som tiliæg lil pensionen .irrøuleringétniæ",:.-^' 
andre tillæg -lil imiidegåelse af dyrtid i overensstemmelse med de til .enhverlid :fpr 
statens pensionister gaddende regler. . : . ' -

Når særlige omstændigheder taler derfor, kan der tillægges distriktsjordemodre, 
der er afskediget nied pension inden I . april 1953, et særligt tillæg til pensionen 
udover de i stk. 1 omhandlede tillæg. .

16 Sålænge jordenioderdistriklerae Kvivig, Myggcnass, Nolso, Skiiii og Sydreda-1 
opretholdes som selvstændige jordemoderdistribler, fastsættes de der -åhsatte 
dislriktsjordeniiidres lon efler de hidtil -gældende regler, jfr . kgl. anordning nr. IM 
af 11, februar 1920 med senere ændringer. Afsked med pension af en distnkfejbrde- 
moder med unsajttelse i de aiævnte distrikter sker efler de hidtil gíeldende regler i 
kgl. anordning af 11. Íebruarl920 med senere ændringer, dog således aí nærværende’ 
anordnings § 15 finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af tillæg til pensionen. : ■

17 De i denne anordning indeholdte limnings- og pensionsregler og dermed samlior- 
rende bestemmelser har virkning fra 1. april 1953 for distriktsjordemodré, dér var . . 
ansat den nævnte dato, og fra ansættelsestidspunklel for disíriktsjordemodre, :der 
er ansat efter nævníe dato, men for anordningens ikraftlræden. lleglerns i § I 2,í:5ííc; v
1 og § 13 har ligeledes virkning íra 1. april 1953, ’7’ \

Ved mærværende anordnings ikrafttræden ophæves de særlige regler om distrikts- 
jordemodre 1 lov nr. 126 af 13. juni 1914 om jordemodervæsenet, áåledes::-íoin '. ■ 
denne lover ændret ved kgl. anordninger nr. 186 af 12. juni 1925, nr. 63 af 4. inárts : . 
1939 og nr. 498 af 22. december 1939, jfr. kgl. anordning nr. 49 af 11. feíiruár 1920,: v 
hvorved fornævnte lov om jordemoderva&enet saltesi kraft på Færoerne, ssaini \dé 
særlige bestemmelser, der senere er udfærdiget for .Færoerne. .

2. sept. —■ Bek. nr. 250 om ændringer i de ved kgl. resolution af 3, februar 1910 
fastsatte bestemmelser for FÆ RØERNES MELLEM- OG REALSKOLE. - ^

§ 4  affattes således:
Læretimerne i skolert skal være 6 timer daglig. Skoledirektionen bestemmer.tiden

lorden daglige undervisning. . :: .
Ti! § 19 fojes som nyt stykke: - :
De til enhver tid for lærere ved folkeskolen i det ovrige kongerige gaddende regler 

om tiinereduktion og overtimebelaling finder tilsvarende anvendel.-e for skolens 
ia;rerpersonaie. . .

Som ny § 20 indfojes: .- í
Undervisningsministeriet er bemyndiget til at foretage mindre ændringer í  .íoraii-; 

stående regler. Ví:.;.-

12. sept. —  Bek. fra -Færoernes elektrieitclsnævn om ELEKTRISKE BRUCSGEN>
STANDE OG RADIOAPPARATER. .

Ved indkob af elektrisk stærkstro.ms-muteriel og elektriske brugsgenstande af enhver. . 
art, susom husholdningsapparater, stovsugere, vaskemaskiner, centrifuger, k&leskabe. 
koge og stegeapparater, brodristere, varmeovne, strygejern, værk to j eg lignende

10— 14 å r  
4 5 — 19 - 
5 0 — 5 4  - 
5 5 — 5 9  - 
(50 ítr og d e ro v e r

Alder den 1. april 1953
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samt radiomaterieí —  bor forbrugeren sikre sig. at varerne er forsynel med et 
præget eller påmonteret »Ð« mærke.

Del nævnte mærke er en garanti for, at den elektriske brugsgenstand er aíprovet og 
godkendt tíl tilslutning overall indenfor de fairoske elektricitets • forsynings - områder, 
—  og forhandling af varer uden D-mærkel vil være i strid med sUerkstromsregle- 
jiicntets § 202 a.

16. sept. —  Kunng. nr. 22 um lækkan av LØNARVIÐBÓT til TÆNASTUMENN 
LANDS1NS. '

Við’ heimild í § 13, 1. slk. í logtingslóg rir. 16, 28. marts 1919. verður hervið 
fylgjandi fyriskipað:

1 Frá 1. oktober 1953 verður lali S av dyrtiðarviðbólum lil tænaslumenn landsins
■JækkaS írá 37 til 36.

2 Tær her tilskilaðu viðbolur eru eisini galdandi íyri tað slarvsfólkið í tænaslu 
landsins, ið lont er eftir roglugerð ella eftir somu sjónarmiSum sum íyri lænaslumenti.

f ivamálum ger 'landsstyrið av, hvorji eiga ræfcl -til viðbolumar.

28. sept. —  Kunng. nr. 24 um SKIPA- OG VØRUGJØLD íyri bryapjumar i 
SUNDA KOMMUNU.

Fiiroya landsstyr i hevur góðkent skipa- og vikugjold fyri bryggjurnar i Suuda 
kommunu at gjalda frá i . oktober 1953 til 31, mars 1951.

Greiniligari upplysingar um gjoldini íáasl hjá koimnunnstyrinum.

28. sept. ..- Kunng. nr. 25 um SKIPA- ØG VØRUGJØLD
Landsstyrið’ hevur samtykt, at galdandi skipa- og vorugjold fyi'i luunirnar i Foroy- 

um framvegis verða i gildi til 31. mars 195 I,

29. sepl. —  Kunng. nr. 23. Uppí?koyli til kunng. nr. 8. um STUDN INC til 
PRISJAVNAN á neyðsynjarviirura frá 31. mars 1953. '

Vi S heimild i loglingslóg nr. 3 frá 26. mars 1953 verður mjólkastudningur sum 
sbr. dUkilaðu kmsngerS nr. 8 herL var veittur fyri mánaðirnar april og mas 1953. tikin 
uppaftur við 15 oyrum pr. I frá 1. oktober 1953 og fíggjaárið út. og annars undir 
somu Ireylsim.

Vedtægt for DEN FÆRØSKE ERIIVERVSFOND (godkendt af statsministeriet
11. juli 1952). '

Ved lilla;gsbevi.llmg»loven for finansåret 1950/51 er der givel hjemmel for, al den 
del aí overskudet i den ved handelsministeriets bekendtgorelse af 7, september 1939 
oprettede krigsfarsikring aí færoske fiskerskibe, der tilfalder staten som garant, 
anvendes til stiftelse af en fond til fordel for del færoske erhverv, fortrinsvis fiskeri
erhvervet, underlagt Fa^roenies hjemmestyre.

I henhold hertil har Færoernes landsstyre fastsat og statsministeriet godkendt 
folgende vedtaigter for den omtalte fond:

1 Fondens navn er -Færoernes erhvervsfond (Búagrunnur Foroya). Dens hjemsted 
er Thorshavn.

2 Fondens grundkapital ud go res af den etaten som garant tilfaldende del a£ 
overskudet Í den ved handelsministeriets bekendtgorelse af 7. september 1939 oprettede 
krigsforsikring af færoske fidierskibe. Af denne overskudsaaidel er forelobig ind
betalt 1 million kroner, medens reslbelobet, der er anslået til al ville andrage ea %
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million kroner, vil indgå, når krigsforsi-kringeu er øphorl og regnskabet afsluttet. 
Til grundhelobel benlægges kursgevinst ved midlernes anbringelse, hvorhos belobet 
kan foroges ved gaver eller på anden måde. . .

Grundkapitalen skal til enhver lid være anbragt efter de for anbringelse af -.umynd
iges midler gældende regler eller i landskasselån eller lån garanteret af laaidskaseen. 
Dens værdipapirer skal lyde på fondens navn og såvidt muligt noteres som tilhorende 
fonden og forsynes med forbudspåtegning af landsstyret. :

Den i § 5 nævnte bestyrelse rnå ikke disponere over grundkapitalen, men alene 
over renterne samt anden indtægt. der inåMe tilfalde fonden. Men iivis det til afholdelse 
aí etableringsudgift ved virksomheder, der tjener fondens formål, f. eksz-iiskeri-. 
laboratorier, skulle vise sig nodvendigt at anvende belob ud over den årlige iiidtn*<rt. 
skal landsstyret være berettiget til at tillade begrænset anvendelse af grundkapitalen 
hertil på derfor uf landsstyret nærmere angivne vilkår, herunder eventuelt om 
restituering af kapilalbelobet af de årlige iruluegter. .

3 Fondens opgave er al tjene lil slotte for færosk erhverv, fortrinsvis fiskeri
erhvervet, . ■ ■ .

4 Til fremme af erhvervene ved tilskud, lån o. s. v. kan bestyrelsen anvende 
den eíler bestridelsen af fondens egne udgifter disponible årlige renteindtægt : af 
kapitalen samt anden indtægt, som målte tilfalde frøiden uden for grundkapitalen,' 
herunder altså reuter og afdrag af -lån af årlig indtægt efter denne paragraf.

Som eksempier på, hvortil slotte kan ydes, nævnes indretning og drift af labora- 
lorier for fiskerierhvervet samt drift af en somartdshojskole, men iovrigt skal bestyr
elsen under landsslyrets overtilsyn være berettiget lil selv al skonne over, hvorledes 
fondens indtægter bedst kan anvendes lil del angivne formål. . .  ■ : .

Årlige indtægter, der ikke måtte være brugt i <I6bet af regnskabsårel, kan aned 
landsstyrels billigelse henstå lil anvendelse i forbindelse med næsle års indtægt. Er 
de efter udlohet af -næste regnskabsår ikke benyttet, til fo res de grundkapitalen. :

5 -Fondens midler administreres af en af landsstyret beskikket bestyrelse på 5 
medlemmer, beslående af: ; . : :
1. Landsstyrets kontorchef, dorer bestyrelsens formand. . .
2. Direktoren for TryggimgarsambandiS Foroyar, der er bestyrelsens næstformand.
3. El aí Færoernes Rederiforening og Felag Foroyska Trolaraeigara i forening . 

udpeget medlem. . : :
4. El af Foroya Fiskimannafelag og Suðuroyar Fiskimannafelag i forening udpeget 

mediem. .. .
5. Et af Foroya Skipara- og 'Navigatorfdag, Foroya Maskinistfelag og Foroya. Motor- 

passaraíelag i forening udpeget medlem. ■■:.-,-í-■■;; 
De under 3, 4 og 5 nævnle medlemmer vadges for 2 år ad gangen. Skulle der inden

íor de udpegede organer være uenighed eller på anden måde være tvivl om udpeg
ningen, afgor landsstyret, hvem cfer skal indlræde som medlem. ■;

6 Bestyrelsens beslutninger tages ved stemmeflerhed.
Over forhandlingerne ffires forhandlingsprotokol. :: :'
7 Over fondens midler fores behorigt bogholderi og regnskub. : .- /. 
Regnskabsåret er finansåret ( I . april— 31. marts). ; : . 
Fondens regnskab skal, forsynet med bestyrelsens -underskrift, inden udgangen af

hvert års april måned være afgivet til revision ...
Bestyrelsen er bemyndiget til at antage lonnet medhjælp til bog- og regnskabsforing,... 
Fondens regnskaber revideres af laglingels revisorer og forelægges sammen'med 

årsberetning landsstyret til decision, : : . : :
8 Når 'landsstyrets decision foreligger, sendes af landsstyret en afskrift aí ..regn

skab og beretning til statsministeriet. . .
í) Ændringer i disse vedtægter kars foretages af landsstyret med statsministeriets 

godkendelse. .-. : .
Nærværende vedlægler er udfærdigede i 2 eksemplarer, hvoraf det ene beror i 

statsministeriet og det andel hos Færoernes landsstyre. .■ ' ■
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Rettelser.
Side 3. overst. Der indsættes i § -10: Den ene Trediepart heraf tilfalder Protokol- 

lislen eller deii af Mæglerne, som paalager sig Skriveriet. Skulde nogen af Parlerne 
være saa fattig, at denne Udgift ikke af hajn kunde tilvejebringes, da bor Forligelsen 
desformedelst ej standses. Iovrigt folger det af sig selv, at det ogsaa under Foreningen 
kan bestemmes som el Vilkaar. om e.n af Parterne paatager sig at udrede den íoran- 
fíirle Bekostning.

5 . 45  Nole 1 udgår. — S. 59  linie 8  f. n. 5 —1— 9 skal være: 5— f— 9.
S. 61 linie 2 f. n. Tjenesleydende skal være: Tjenestetyende.

S. 65 § 7 »anden« reltes tii: anden offentlig.
S. 66 og s. 67 nole 3 udgår.
5. 80. I § 3 indskydes efler »Pensionsfondens Midler« folgende: Fondens Regn

skab revideres af Lagtingets Revisor og decideres af Tingel,
S. 83 § 2 slk. 3 »enkelt« ændres til rendeligt,
S. 87. Ad nole 2.Rigtigheden af Sorenskriverens afgorelse må anses for tvivlsom.
S. 118. Indenrigsro. Skr. af 4. Febr. 1899 udgår, aflosl af forsorgsloven § 335.
S. 121 § 15 »de forste Dogn skal være: del forste Dogn.
S. 143 § 16 »Hovdyr« rettes li l :  Hovdyr, — S. 15.1 note 1 udgår.
S. 152 § 29, 2. stk. i. f. »November« rettes til: Februar.
5. 159 Bek. af 22 febr. 1910 ang. Færoernes Mellem- og Realskole. Jævnfor æn

dringer ifolge bek. aí 2. sept. 1953.
S. 163. II. M. Skr. af 11. Jan. 1911 udgår, afSíist af skr. af 28. apr. 1951,

S 164. Instruks for Sognefogden i Vaag. Del bemærkes, at sogneíogedembedel nu er 
aflosl af sysáelmandsembede.

S. 167. § 3,6. »for Dage« retles lil: fru Dagen.
S. 170. § 10 ophævet ved lov nr. 127 af 15.'apr. 1930 § 3,
S. 177. Lov af 8. Juni 1912 om urigtig Varebetegnelse er ophævel ved loven af 

1937 ont iiretmæssig konkurrence, men anordn, aí 13. nov. 1912, udstedt i henbold til 
loven af 1912, er ikke hævet og må anlages stadig al gælde,

S. 177 linie 3. Ordene »denne og de lo næslforegaaende Paragraffer* ændres lil: 
nærværende Paragraf og §§ 42 og 13.

S. 181. Til forsie stk. fojes: Efter endt Arbejde bor de med Vadskningen af alle lier 
omhandlede Sager beskæftigede Personer desinficere sig paa den for Desinfeklions- 
personalet nedenfor angivne Maade.

S. 189 § 9 Trediedelen. Det bemærkes, at ifolge forsorgsloven § 335 er refusionen 
fastsat Lil 1 /Aq.

S. 191 og 192 skal årstallet foroven rettes til: 1915.
S. 193. Lov af 28, Apr, 1916 om Folketingsvalg paa Færoerne. Jævnfor ændringer 

ifolge lov af 5. juni 1953.
S. 193 § 3 a. Efler »ubetinget« indsættes: Straf af.
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S. 212 linie L  § 1 ophævet ved lov nr. 127 aE 15. apr. 1930.
S. 215 § 16. »Returbefordrmg« rettes til: Rutebefordring, .
S. 216. Anordn, af 11. Febr. 1920 om Jordemodervæsenel, Henvises nu til anordnin

gerne af 23. aug. 1953.
S. 218 § 8. Efter »150 Kr. aarlig« indsa*S5es: af Gnmdlonnen, .
S. 218 note 1 udgår.
S. 221. 17, Sept. 1920 1.5 efc. af Grundloven udgår, aflost aí grundloven af 5. juni 

1953. . :
5. 224 note 1 udgår. ■ ■ ■
S. 252 § 9, stk. 1. Eíter »Anordning om« indskydes: -Embedslægcvæsenets Ordning 

]iaa læroerne nævnte. .
5 . 257 § 27 »Retsvidenskabens« ændrea til: Refslægevidenskabens.
5, 259 § 4 slk. 2, Eíter »fodende« indskydes: i sit Hjem. .
S. 284, Til § 34 sætles nole: Som ændret ved Lov Nr. 75 af 15. Marls 1.939.
S. 293 Lov af 12. Marts 1923 om den kommunale Beskatning. Der henvises også 

til IL  nr. 4  og nr, 6 af 2 6 .-marts 1953. .
S. 303 linie ]. Efter »ejes« indskydes: af Laglinget. ..
S. 305 § 44 slk. 2. »almindelig« ændres til: mindelig. ■:
5. 310 note 1 amdres til: Ophawel ved eirk, af 20. aug. 1951. .: .. .
5. 311. Ad An. af 16. Maj 1923 bemærkes: Gebyrerne for udskrifter af kirkebogen 

og ægleskabsbogen er ændret ved eirk. aí 20, aug. 195 ! §§ 58 og 68.
S. 322, Ifíilge tillæg af 4. maj 1933 lil politivedtægten for Thorshavn af 9. inn. 

1923 affattes’§ 26, sidste slk., saaledes: Hvor det skonnes nodvendigt af Hensyn til 
Færdslen, kan Politiet deis forbyde Korsel i bestemte Gader for andre end derboende, 
enlen fuldstændigt eller for bestemte Arter af Korsel —  dog ikke uden Lagtingets 
Samtykke for Korsel med Molorkorctojer alene —  dels foreskrive, al a! eller visse 
Arter af Færdsel skal folge bes-leml betegnede Iíetninger. Saafremt Foranstaltningen 
ikke er af midlertidig Karakter. kræves Byraadets, Tilslutning dertil. : ■

S. 329. Nole 1 udgår. —  S. 330 nedersle linie, »har« ændres lil: kan. ,
S. 345. Ad § 22. sidste linie. Justitsministeriet mi ændrel til landsstyrel, S. 346 g 26. 
»påfolgende« T eltes  til: pågaddende. : ;

S. 358 § 12 i. f. Til Lov af 30. Juni 1922 bemærkes: nu Lov Nr. '118 af 12. Juli 
1946. —  S. 361 note 1. tilfojes: og 11 rir. 5 af 31. Dec. 1948. S, 380 § 2, 3. stk.. foran 
S’Adkomsldokn.ment« sætles: andet. :

S. 406. Ad Reglem, af 13. Febr. 1929 for Midvaag Havn, Ændret 24. marts 1930. 
dog ikke grænserne. — S. 415, nole 1 ændres Lil: Jfr . Bek. aí S. Juni 1953.

S. 429 § 2 i. f. »nair — —  Typer« ændres lil: nærværende Lov eller ifolge denne 
givne særlige -Bestemmelser for visse Arler eller Typer. —  .S I I I  note 1. »15. Maris 
1947« ændre# til: 27. Marls 19,39. —  S. 466 § 3i, f. »Landbrugsraadel« rettes lil: 
Landsstyrel. —  S. 468 note 2. Efter »Thorshavn Byr-aad« indsælies: og til .-For* 
standerska-berne i Landkommunerne paa Færiierne. ~~ S. 483 linie 3 f. ». »Mislig
heder« ændres til: Misligholdelse. —  S. 487 c. »5 kg.« rettes lil: 50 kg.

5, 496 linie 9. Foran »77« sinltcs: Heglerne i og i linie 11 indfojes efte r .H ik ; 
Kommunernes Udgifter lil, : :

5. 516 § 2, 2. slk. Efler »folgende* sælles punktum. —  S. 520 § 2. »ikke-officiíílle« 
ændres tíl: ikke-offieinelle. ;i-;

S. 551 § 6 i. f. »Bek. Nr. 224. 22. Juli 1935« ændres til: ÍM . Nr.
Okt. 1935. i . : «

S, 601 linie 9. »oprette* rettes Lil »opsælte«. S. 607 § 44, sidste slykke lilfo jes:.For 
del sædvanlige Hegneflersyn om Foraaret erlægges ingen Betaling. S. 627 § 57, sllc.4. 
»Adg-angsdokumen-t« reltes til Adkomsldokument. S. 632 § 18. »7« ændres -til 17.;.

S. 633 linie 6 f. n. »Apotekernes« rettes til: Apotekerens, .
634 •§ 21, stk. 3. »Apoteket« »indres lil: el Apolek. .
S. 6 4 4 § 12 i. f. »samme« reties Lil: samlede. S. 651 § 1. »overlage« rettes til: foretage 
S. 664 § 8 i. f. »Ministeren for Landbrug og Fiskeri« ændres til: Færoernes Lands



styre. S. 667 § 31, sidste linie. Eíter »til« fojes: for Kommunens Regning. S. 695 g 17. 
»Aarsproven« ændres til, Afgangsproven. S. 696 nr. 6. 2. »íorslaaelig« ændres til: 
forstandig.

S. 700 nr. 1. »Karakterer« ændres lil: Karakter,
S. 703. Anord. af 25. Maj 1939 om Studentereksamen bortfalder ved An. af 8, juni 

1953. S. 712 §§15— 21. »13. Maj 1 9 4 0 «  skal være; 14 . Maj 1948. S. 720 1 
§ 1 indsættes som stk. 2 og 3 :

Saafremt del ved Undersogelsen konstateres, at den paagældende ikke frembyder 
Tegn paa smitlefariig Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved, meddeles der ham 
Atlest herom.

Saavel Undersogelsen som Udfærdigelsen af Attesl om denne sker uden Udgift for 
den paagældende. S, 733. Til Best. om Forsikringsvirksomhed bemærkes: Stedlig 
Forsikringsvirksomhed er færosk Særan-liggende.

S, 770. Best. af 18. Dec. 1910 og senere valutabestemmelser fra krigsårene. Bemærk 
nu bek. af 30. apr. 1953.

S. 771. Til Vej regulativ af 1.9. Dec. 1910 bemærkes: Vej styrets myndighed overgået 
til landsstyret, jfr . íaglingsbesl. af 27. marts 1953.

5. 776, Bek. af 14. Marts 19 II om IndtægLsgnenscr m. m. for Personers Optagelse i 
Sygekasser borlfalden ved bek. nf 8, juni 1953.

S. 850. Til anordn, nr. 101 af 18. marts 19 19 om bðrnebidrag til enlige íorsorgere 
bemærkes: Ifolge an. nr. 311 af 1.7. juli 1950 om bidrag til en 'barnemoders barsclsfærd 
og underhold fiir og efter fodslen er der indsat nye §§ 45— 47 og §§ 45— 18 ændres 
t i í  §§ ti1, 51. '
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Trykfejl o. 1.

S. 5  note 1 lin ie  S : § 16 skal være § 17. —  S., 11, lin ie  12 : henheende skal være henseende —  S. 
17 note 1 : § 3 skal være §  1. -—  S 20 §  66 note íl; skal henvises til note ", og i note S skal Ju stm . 
v;ere Indcnrigro, ok i note 9 skal so være se. —  S 48 lin ie  21. Lov a f skal væ re: Lov om.

S. 67 § S. Kom m issionens Regning skal væ re: Kom m unens Regning. —  S  82, ■§ I I  » i §  7« skal 
væ re: i g 3. —  S  84 lin ie  3 f. n. betem t skal va-re; bestemt.

-S flfl §  2  Forly steisesstedcr skal vaire: Forlyst c lse.ssted er.—  S 102 note 3 :  1939 skat være 1949
S  110 §  5, stk. 4 :  Sokolen skal være Skolen.
S 117 note 1 skal udgå » 3 (k  og i note 2 udgår: Nu til U nderretten.
S  122: §  39  skal vaire §  30, —  S 130. Strøfíebestm m elser skal være Straffebestem m elser., —  S. 

135 § 2 stk. 2 :  bevide skal være bevidne,
,S 136 §  5 : mod skal være med, og i § 6 rettes benytte lil benyttes.
S. 144 lin ie 2. E fter 3>kuude< indskydes: have. —  S, 145 note 3 :  g 14 ændres til 15. —  S 146 

§  9. E fter »saalasnge der« indsættes', endnu. —  S . 147 §  11 slk . 3- Foran  s-Navn« indsæ ttes: 
a n d e t—- S . 152 g  28, »hektkkese aindres t i l :  beskikkes. — S , 155 §  1. Foran »skriftlige«  inrbictles: 
de —  S. 156 g 17 : ig ændres til og, —  S. 157 g 6. E fle r  »in<Í« indskydes: i. —  S. 158 §  IS. 
Foran »P engebelób« sa-ties: de. —  S. 164 linie 9 f. n. a sk al va;re: at.

S  165 g 5. E fter »bringes ind sæ ttes: ned. —  S 166 §  7 slk . 3. E fter »deltage i« indskydes: 
U ndervisningen), S 167 note 3, U d går: » jf r . nu Lov Nr. 199 a f 12. Apr. 19-19«, og denne sætning 
fó jes til note 1.

S. 171 § 1. »Ejendom m en« »m dres t i l ;  en E jend om . —  S. 172 § !). »f'm desí skal vatre: fyldes,
S. 175 Lov otn Va;ri'K*|)ligt. L in ien : »O vertnedelse . . . . . .  med« udgår, — S. 176 §  43 slk, 3. om

;en -I;. :s ti) som, §  43 stk. 1 linie 3. E fte r  » e l le n  gæ ttes: nt. .S, 177 linie 1. T jenesteforhold 
skal vaire T jenesteforhold .

S. 1S2 stk. 7 , iinie 4. »m ed« udgår. —  i". 181 §  11 n »e!«  rettes l i l :  en .... S, 188 note 1 tilfo jes:
jf r ,  ogsan Bek. a f 13. Dec. 19-13. —  S. 207. 17. ju n i skal være 12. ju n i. —  S. 210 g 2 . depnnratus 
skal væ re depuratiis. —  S. 21,1 noto L  »ski« skal væ re: skal, —  S. 21S § 15 nr. 1. Underógelse 
skal være tm dersogelse.

S. 227 note 3, 188 skal være 138. —  S . 236 linie 2 »m aa te *  skal van e: m aatte. —  S. 236 linie S 
f. n. »fradrages« læ s: fradrage. —  5 . 242 §  41. Saavl skal væ re: Saavel. —  S. 257 overst. 21. D ec. 
skal vatre 1. Dee.

S . 257 § 26 om skal være som, —  S . 259 note 3. 488  rettes til 498.. —  S, 267 nr. 6. Forrådnelse 
skal være Forraadneise. —  S, 271 linie 1, Beregning skal vaire Beregningen. L in ie  21 »den« skal 
væ re: der. —  S . 272 overst. 1. Den. skal v ;m ; 30  Dee. L in ie 18. Sk iteforvah eren  skal vaire Skifte> 
forvalteren. —  S . 273 lin ie í l .  »der« rettes t i l :  og. L in ie 19. Anmeldelselis. rottes til Anmeldelsens.

S. 274 note 1. E fter s-og« saMles: Sk r. *
S. 275 § 1 stk, 3. F oranstalín ig er skal væ re: Foranstaltn inger. 1 §  4, stk. 3 sautes efter 517« 

folgend e: 2 S tk . —  S. 2112 § 30  om skal være som. —- i ’. 287 stk. h ronsulviu skal vaire convulsiva.
S 290 §  3. Afbryder rettes tii A fbrydere. ....  5 2 9 5 . 3. lin ie f. n. Vad rettes til Ved, —  S 297

g 15 stk. 1, E lte r  »have« indTojes: en. § 15, stk. 2. Ligningskom m issionen rettes til Ligningskommis
sion. —  S. 298, limes 9 Ksimnnines rettes lil Kommunens.

S. 302 note 1. M arts rettes til M a j. —  S. 304 g 42 , stk . 1. Y delses rettes lil Y d elsers. —■ S. 309 
note 1. 17, M aj udgSr. —  S. 320 §  15, Sterispræ ngninger rettes til: Stenspra-ngningen —  S. 322 §  
27 linie 12 »D en« rettes til: Det, .■ ;

,S’. 327 :g 3 lin ie 4. Fnran sdng« inskydes: det •— S, 330, linie 3. Forand skal væ re: Formand, . 
1 § ft, lin ie 3 re ttes: Sundhedskom m issionn til Sundhedskom m issionen. —  S. 331 §  7. »aaletlesc 
læ ses: saaledes, g 10 liebðtiseslejligheder skal vmre: B eboelseslejlig hed er. §  11. »henlieges« 
skal vaire: henlægges, —  S 336. Bek. 12. Apr, 1921. V etrinaiqsu litiet skal vaire-: Veterinæ rpolitiet. 
S.340 §  12. »stedlige Kommuner®, skal va-ie: stedlige Kom m une. .

S .344 lin ie  5 f. n. Vuderingsinim m er ska! være Vurderingsnum iner. —  S. 345 lin ie  5. »Portioner« 
udgår. § 22, »B evarelser«  rettes til Besvarelser. —  S. 319 linie 3. E fte r  »der« indskvdes: kan. §  6, 
stk. I 1 iiiiií 4 f. ii. K lag er rette« til K lage,

S, 350 § y, stk. 3. sugyJig^ skul va?re; ugyldig. —  S. 355 lin ie  I  o# 2 í. n. D er akal stu: 
Diatriklíírnis ag fustsfctter, —  S. 358 § 12 lin ie 4. a?df3ii  ̂ æntires t i l :  dem. —  5 . §  Jpr-



»Kom m issionens« sm dres sil: Kom m issionernes. —- S, 366 linie 1 skid stå : 13. —  S. 368 §  10 i. f. 
T ilsy n t skal væ re: T ilsynet. § 12. Dam pkdlen skal vært; Dam pkedelen.

S. 374 1 overskriften ti] lov af 30. m aj 1527 skal s tå : Fasnierne.
S. 376 § 10, stk. 2 i. f. »skal« udgår. §  11 linie 2 » e lek trik * rettes t i l :  elektrisk . § 13 »Slyke« 

re ttes til Stykke.
5 . 380 § 2, stk. 2. »O plysninger« rettes ti i ;  Oplysning.
S. 383 § 2. A rbejdsforholdene rottes t i l :  A rbejdsforhoUk'nes.
5 . 386 §  <1. 480 rettes til 489. —  S. 390 §  26. »forskreven* rettes t i l :  íoreskreven. —  S. 392 § 3

i, f. aat skal væ re: at.
5 .  396 § 2. stk. 1. U d skiftnigsom raadet skal væ re: U dskiítningsom raadet,
.S. 398 § 18. »num creres« ændres t i l :  num m ereres. —  S. 407. lin ie 13. »27. Febr.«  ændres ti l :  

23 . M arts, —  S . 425 § 29. »n íijagtige U ndersiígelsers æ ndres tii: n o jagtig  Undersogelse. —  S. 427. 
stk . 3. sdietigelscr« ændres t i l :  B etin gelser. —• S, 428 lin ie  6. » I)e t«  Hindres t i l :  Der. —  5 . 43! 
§ 11. Rgistrering æ ndres til Registrering,

S. 433 g 27, linie 6. Sk al s lå :  A gtpaagivenhcd. L in ie  8  skal s lå : skadelidende. —  S . 43} linie 7
skal stå : n ærværendc. I lin ie 8 f. n. u d går: aringpselskab ........  Udpantning«,

S. 435 § 29 stk. 4 skal s tå : M ed d ele lse .— • S . 437 lin ie  II. skal s tå : tilgrænsende. —  S. 438 linie 
7. 1922 rettes til 1.912,

S. 439 linie 12 f. n. skul stå : u d red ed e..— S. 442 §  17 skul stå : Genstande.
S. 444 lin ie  2 skal s tå ; U dskiftning, —  5 .  445 lin ie 10. Ordene »og Sy d re d ak  udgår. —  S 447 

lin ie  18 skal s tå ;  Forudsæ tningerne.
S. 448 lin ie  18. 27 rettes til 37. —  S. 454 V III  skal stå : anerkendt. —  S. 455 g 5 skal stå : 

undersoge. —  S. 465 g ‘10 skal s tá : kastes,
479. § 14 skal s tå : Forandringsprotokolkm . -— S. 434 lin ie 1. »A uktionen« skal va:re: Auktionens 

Bekendtgorelse.
S. 488 § 12 nr. 1 skal s tå : anforl. ■— S. 494 b  skal s tå : Eksplosionssikre.
.S'. 494 nederste lin ie  rettes 12 til 15. — 5 . 500 §  13, stk. 2 skal s tå : M andskab.
S. 52! g 8  skal s tá :  G iftrekvisition. —  -S. 522 §  1 skul s tá : N atrium  hydroksyd,
S. 523 foroven, »sep t.« retles t i l :  Febru ar. —  S. 535 lin ie 3 skal s tá : Udlændinges. —  .S’. 556, stk. 

4. skal stå : Skrivelse.
.S’. 566 g í! skal s tå : Stedfortræ d er. —  S. 568 §  15 skal stå ; Realisationen.
S. 575 iin ie  3 f. n. »og« rettes t il :  Dog, S. 577 § 11 stk. 1 i. f. Ordet » til«  udgår.
S. 577 § 1.1, stk. 2 , næstsidste linie skal s tå : P artern e.
S. 580 g 2, stk. 1 ska! s tå : A uktionen. §  2, stk, 2 skal stå : Bestem m elsen.
S. 590 lin ie 7 (. n. skal stå : Bortsalg. —  S. 602 g 21 skal s tå : m aattct.
5 . 603 g 27 skal s tå : senest. —  S . 604, lin ie  6  í. n. skal s tå : indsatte.
S. 618 note I . 1937 rettes til 1938. —  S. 622 g 30 skal s tå : Institu tioner.
S. 626 g 54  skal s tå : Henhold. — S. 627 g 55  skal s tå : samlede. § 56 skal s tå : Jordforbedringer. 
.9, 633 lin ie 7 skal s tá : farm aceutisk. — S. 653 § 1, stk, 3. skal lyde: ikke som Fíilge a f Dom for 

en strafbar H andling ikke nu kan anses for værdig til den for en T and kege fornodne T illid .
.S'. 66! lin ie  2 skal s tå : F isk eri. —  S. 662 lin ie  1. 112 skal være 122.
S. 663 linie 2 skal s tá :  paagnddende. —  .S. 665 §  14 skal s tå : Uttskifttiingsonl randet 
S. 666 g 21, E fter »S a a frem t* sæ ttes: der. —  S . 667 g 29 skal s tå : bestemmes.
S. 668 g 33 skal s tá : Hegnsyn. — S. 669 g 46  skal s tå : U dskiftning,
S. 670 g 47 skal s tå : U d skiftning. — S. 672 lin ie  2 skal s tå : U d skiftningsforretningen. — S. 679 g 

fi i. f. skal s tå : D irektoratet. — S. 686 § 45  lin ie  5 skal stå : U lykkestil fældet. —  S. 689 § 53, stk. 2 
»m aatte« rettes til: m aa.

S. 69! g 73, stk. 2 skal s tå : rrlivcrvsm a’ssigt. —  S. 692 § 4 skal s tá : Sem inariet, 
i ’. 697 lin ie 3 f. n. skal s tå : om raade. — S. 703 g 9 skal s tå : Fæ roerne.
S. 703 g 2. E fte r  »Foruden« sæ tte : i, —  S. 704 B 1 skal s tå : Besvarelsen.
S. 705 lin ie 3 f. n. Foran »eftergivet« sæ ttes: en. —  S. 715 g 16, stk. 3. skal stå: Udfiirsclssteilct. 
S , 720 lin ie  2 f. n. »den« rettes t i l :  dem.
S. 742 g 17, stk. 3 skal s tå : T ilfæ ld e . —  .S. 743 §  6, stk. 3 skal s tå : Institu ttet.
5 . 757 §  21 ska! stå : Forsikringen. —  S. 760 g 32, stk. 1 skal stå : paagaddendes.
.S\ 764 g 51. stk. 2 skal s tå : m angelfuld. — 5 . 1102 B ek . 6, og 31. ju li 1943. *1940«  rettes til >1930« 
5 . H/O g .5 skal s tå :  Bestem m eker.
S. 828 linie 6 skal s tå : av. —  S. 832 §  19 skal stå : saadanne.
5 . 883 g 21, stk. 3 skal s tå : fornodne. —  S. 916 § 1, stk, 4. »del« udgår.
5 . 92fí lin ie 2 skal s tå : spisevarer. —  S, 934 nr, 47  skal stå : A llir,
S. 956 g 22  lin ie 8 skal stå : sum, —  S . 95?  §  32 skal s tå : K iippfiskur.
S. 970 linie 2 f. n. skal s tå : svarende. —■ S. 989 g 9 , stk. 3 skal s tå : lignende.
S. 989 g 9 , stk. 7 skal stå: Idevet. —  S. 990 g 12 nr. 4 skal stå : undtagelse.
5 . 993 g 31 lin ie 14 f. n. sk a l s tå :  kundgorelse. —  S. 1002 A 3 skal s tå : Separation.
S. 1003 nr. 5 , stk. 3 skal s tå : p ræ sid en t —  S. 1027 g 17, stk. 2 skal s lå : som.
5 . 1044 g 22 í. f. skal stå: nærmere. —  S . 1052 g 3 , stk. 3 skal s tá : oppebåret.
S. 1058 §  22 skal s tå : forsættes, — 5 . 1067 stk. 4  skal s tå ; orginale.
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Register.
APOTEKERVÆ SEN
(se sundhedsvæ=en)

ARBEJD ERFORilOLD
1856 16. febr. Tyendelov for Færoerne.
1867 6. juli Justm. skr. ang. .tyendeloven § 59.
1913 29. apr. Lov om arbejde i labrikker,
1919 4. okt. Lov om tiíayn med dampkedler på landjorden.
1923 2H, juli An. om forebyggelse aí ulykkestilfælde ved brug a l maskiner.
1926 18. juni An., hvorved lov om tilsyn med dampkedler pa landjorden uf 4. okt.

1919 sættes i kraft.
1928 31. marls Lov om mægling i arbejdsstridigkeder.
1931 14. febr. An. om ændr. i an. af 18. juni 1926 om tilsyn med dampkedler.
1936 7. apr. Lov om arbcjdslons udbetaling. . 
1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig »straffelov (tyende-

•loven).
1939 29. marls An. om forsikring mod ííiiger af ulykkestilfælde.
1943 21, apr. Best. om prålalstillæg »lil arbejdsliin.
1951 1 9 .-marls LI, om ferie med Ion.
1951 30, marts Kunng. viSv. lóg um frítíð við lon.
1951 31, maj Slafcm. skr. om mas.ki.ntilsyneí.
1951 22. dec. 1.1. om ændr. i lov af 31. marls 1928 om mægling.

ARKIV
1932 4. okt. Oprettelse af Fa; roern es arkiv (lagtingsbcs!.). :
1952 2. maj LI. om landsbibliotekm. v. (landsarkivet). .

ARV OG SK IFT E  .;
1823 8. jan . PI. ang.. hvad der ska] iagttage«, ved testamenter og beskikkelser.
1821 27.nov. Kane. skr. ang. udvidelse af pl. 8, jan. 1823. . :.:
1815 21. maj Fr. indeholdende nogle forandringer i lovgivningen om arv. ;
1854 4, jan . Lov om udvidelse af fr. af 21. maj 18-15. .
1857 -4, marts Lov, hvorved udstykning aí del private jordegods soges indskra'iiket,
1858 6. nov. Lov om proklamata i boer. . ;
1876 14. jan. All., hvorved skifteloven af 30. nov. 1874 sættes i kraft.
1879 10. juli An. om forandring af bekendtgorelseanåden for skifteindkaldelser pg 

desl. . ' i r:.-
1902 2. maj An. om konkursloven aí 25. marts 1872. ...■.
1927 1. maj An., hvorved lov  af 20. apr. 1926 om tilsyn med eksekutorboer:siettes

i kraft.
1931 31. okt. An. ang. tillæg til konkursloven.
1935 11. maj Lov om rettens pleje.
1937 24. maj Lov om jordbrugets fremme § 29.



AUKTION
1836 30. marts Sportelregjemenlel.
1891 18. apr, Justm. skr. om sysselmændenes bemyndigelse vedr. auktioner.
1935 11. maj Lov om rettens pleje.
1936 5. okt, An. om offentlig auktion ved auktionslederc,
1937 31. marls Bek. ang. de på Færoerne beskikkede auktions-lederes sikkerheds

stillelse, vederlag m. m.
1937 9. apr. Bek. om kontrolforanstaltninger overfor auklionsledere.
1937 9. apr. Instruks for auktíonsledere på Færiierne.

AUTOMOBIL 
(se færdsel)

BANKER
1932 23. marts Lov ora kreditinstitut for fiskerierhvervet.
1933 5. jan. An om samme,
1952 22, febr. Lov om rekonstruktion af p/f Sjóvinnubanken.
1952 23. febr. LI. om lån og garantiforpligtelse lil p/f Sjóvinnubanken.

BIBLIO TEKER.
1927 15. juli Bek, om aflevering af tryksager lil biblioteker.
1952 2. maj LI. om landsbibliotek tn. v.
1952 16. juni Kunng, um avbendmg av skyklueintokum.

BORTEBLEVNE PERSONER 
1839 31. sept. Fr. ang. behandlingen af en bortebleven persons formue,
1846 11. nov. Reskr. ang. udvidelse af fr. 11. sept. 1839.
1913 16. nov. Best. om borlblevne personer fra krigsíorlisle skibe,

BRAND- OG BYGNINGSVÆSEN
1856 28. jan. Lov ærig., brandvæsenet i Thorshavn,
1856 28. jan Lov om oprettelsen af en bygningskommission i Thorshavn.
1872 28. febr. Lov om de færoske 'landkommuners styrelse § 18.
1874 14. febr. Lov om forbud mod visse tændstikker.
1881 7. maj Lov om sundhedsved lægler §§ 5 og 6.
1.882 23. maj Bek. om stadfæstelse af csn sundhedsvedtægt for Thorshavn.
1882 1.6, juni An. om bygnings- og brandvæsenet i de fairoske landkommuner.
1886 <13. aug, An, indeh. Lilla'g lil lov ang, brandvæsenet i Thorshavn af 28. jan. 1856. 
1903 23. jan, An„ hvorved lov af 14. febr. 1871 om forbud mod visse tændstikker

udvides til 'Færoerne.
1905 24. juni Skr. fra Færo amt til bygningskoimiiissionerme om sodnhuse m. m.
1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse § 27.
1909 1. apr. Lov om vanledninger § 6.
1912 1. apr. Lov ang. sprængsloffer.
1.912 11. nov. An. ang. forsigtighedsregler ved transport af ekspl o derende stoffer.
1919 4. okt. An. om embedslægevæsenet § 5 slk. 6.
1920 15. dec An. om opbevaring af kalciumkarbid.
1920 15. dec Bek. om forskrifter ved salg af karbid.
1921 1, dec. I nstruks for kredslæger § 12.
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn §§ 21— 24.
1928 31. marts Lov om indíorel-e af matrikul og realregister for Thorshavn § 2,
1930 19. marts Lov om molorkoretojer § 1.4.
1933 22, marts Bek. om opbevaring af brandfarlige vædsker.
1933 19. juan Reglem, for ordens overholdelse i Vaag .havn §§ 16— 32.
1935 11. maj Lov am elektriske sUerkstromsanlæg.
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1936 27. marls An. om elektriske stærk&tromsanlæg,
1910 28. okl. Best. om tilsyn med slærkstromsanlæg.
1940 27. nov. Best. om radiomodtagning. :
1912 11. dec. Ændr. i ibest. af 28, okt. 1910 om stærkstromsanlæg. •
19-13 22. nov, Best. om elærfestromsaiilæg.
19-18 16. sept. LI. om fredning af fortidsminder og bygninger. :
19-18 1. dec. Stalsm. skr. om elektricitetsrådets tekniske bistand.
1952 24. apr. LI. om lilfojelse til lov om brandvæsenet i Thorshavn af 28, jan, 1856. i

BØRN
(jfr. um yndighed og ægteskab).

1828 30, maj l'r , om adskilligt, som i henseende lil dåben bliver at: iagttage.
1832 27. apr. Reakr. ang, udvidelse af ír. 30. maj 1828.
1882 23, maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn'§ 31 (plejeborn).
1937 7, maj Lov om boru udenfor ægleskab. : 
1937 7. maj Lov om a;gteboni. : 
1919 18. marts Au. om bornebidrag til enlige forsørgere. . .
1950 17. juli An om bidrag til en barnemoders barselsfærd og underhold.
1953 28. marls Bek. om normalbidrag m. m.

CIVILFORSVAR .
1952 2. okt. An. om civilforsvaret.

DYR. -
1892 11. marts Lov om odelæggelsc af ravnens yngel.
1908 28. febr. Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme hos husdyrene 

in. m. ::
1916 17. maj Lov om va:rn for dyr.
1919 1. marls An., hvorved lov om vænn for dyr af 17. maj 1916 sætles i kraft. 
1921 1. dec. Instruks for kreds!a:ger § 20.
1923 19. .nov. Politivedtægt for Thorshavn •§§ 32— 36.
1921 12. apr. Bek. ang. indforsel af husdyr og rå produkter af disse fra sFæroeriie 

til Danmark. :
1925 18. apr. Lov om hundeafgift samt om straf og erstatning for skade, forårsaget 

af humle. .
1927 27. apr. Bek. om indforsel aí husdyr.  ̂ '
1928 31. marts An., hvorved lov af 18. apr. 1925 om hirndeafgifj m. m. saftes i kraft.
1931 11, marts Lov om hesteavlens fremme, : : ■; :
1932 5. marts Instruks for dyrla:gen, : '
1935 20. nov. Tillieg lil dyrlægens instruks. : ■
1936 27. nov. Lov om tillæg til lov af 28. febr. 1908 om smitsomme sygdomme hos

husdyrene. : - -..
1937 7. apr. Forbud mod indforsel af fårehoveder. i;-- : '1: 
1937 18. maj Lov om hegn og markfred s. 598. '
1937 18. maj Lov om haugers styrelse og drift s. 609. .
1938 21. dec. Lov om bekæmpelse af smitsomme plantesygdomme og skadedyr. ;: :;S v :
1911 7. nov. Bek. ang, iíndforsel af levende dyr m, m. ■■■ ■ ■  
1911. 30. dec. Best. om husdyrbrugets fremme. :
1911 30. dee, Regler for tilskud til fremme af husdyrbruget
1911 30. dee. Ændr. i lov af 14. marls 1931 orn hesteavlens fremme, ■
1917 17. marts Ændr. i bek, af 30, dee 1911 om tilskud til husdyrbrugets fremme.
1917 15. apr. Best, om hunde. . ■ Á: -
1917 13, -sept. Ændr. i lov aí 11. marts 1931 om hesteavlens fremme. :
1951 13, marts LI. om ændr, i lov af 28. febr. 1908 om smitsomme sygdomme hos

husdyrene. : : : : :
1951 18. dee. Kuiing. um niunii- og k-leyvsótt.
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1952 21. nov. Kunng. um fyriskipanir móti munn- og kleyvsóll.
1953 4. juni Kunng. um avloku av fyriskipanum móti mumi- og kleyvsótt. .

: EKSPROPRIATION 
1845 23. apr. Fr. om jorda afståelse lil kirkegårde.
1854 4. jan, Lov om udvidelse til Færoerne aí fr. 23. apr. 1845 om jords afståelse 

til kirkegårde.
1881 7. maj Lov om forpligtelse til jords afgivelse lil offentlige veje, havne og 

landingssted er saml til offentlige skoler.
1.909 1. apr. Lov om vandledninger.
1913 29. apr. Lov om anlæg af havne m. v. på Færoerne § 8.
1916 28. apr. Lov om afståelse aí grund til kirker og kirkegårde. s. 206
1917 22. juni Lov om afståelse af grtmd iil anlæg af sporforbindelse fra kulminer

lil udskibningssteder m. m.
1918 4. marls Lov am vederlagsfri afståelse af ko.ngsjord og beneficeret jord til

anlæg af offentlige veje.
1927 30. maj Lov om telefoner.
1935 11. maj Lov om aflosning uf jordehvalsrettigheder.
1936 27. marts An. om elektriske stærkstromsanlæg kap. 3
1937 18. maj Lov om benyttelse uf indsoer og vandlob. s. 592
1937 18. maj Lov om hegn og markfred § 15, s. 598
1937 18. maj Lov om hauger §§ 36 og 42. s, 609
1937 21. maj Lov om jordbrugets fremme kap. 4. s. 622
1939 27. marts Lov om udskiftning § 22. s, 666
1939 29. sept. An. om erstalningskommission i medfor aí lov af 22, sept. 1939 om 

statens overtagelse uf visse varer.
19 11 30. okt. Ændr. i loven af 7. maj 1881.
1912 19. dec Best. vedr. visse ekspropriationer.
1919 27. apr. Lov om ekspropriation af grunde til sygehuse,
1919 2. dec. LI, om ekspropriation af »rundstykker og bygninger lii apotek m. rn.
1952 2, okt. An om civilforsvaret.

ELEKTRICITET
1935 11. maj Lov om elektriske stærlcstromsanlæg.
1936 27. marts An. om elektriske sta:rkstmmsanla;g.
1910 28. okt. Best, om tilsyn med stærkstromsanlæg.
19:I0 27, nov. Best, om radiomodtagning.
1943 22. nov. Best. om slærkslríimsanlæg.
1818 1. dec. Statsrn. skr. om elektricitetsrådets bistand.
1953 30. maj Bek. om staírkstromsreglementet.
1953 12. sept. Bek. om elektriske brugsgenstande og radioapparater.

EPIDEM IVÆ SEN
(se sundhedsvæsen)

FABRIKSTILSYN
(ae arbejderforhold)

FISK ER I OG SØFART 
Fiskeri

1881 23. apr. Lov om fremmedes fiskeri under Færoerne.
1893 14, apr. Fiskerilov for Færoerne.
1902 8, juli Lov ang, forholdsregler, sigtende til ordning af fiskeri politiet i havel

omkring Færíierne og Island udenfor dansk soterritorium.
1903 20. febr. Bek. om konvention med England ang. fiskeripolilieí i havet omkring

Færíierne og Island uden for solerriloriet.
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1903 27. febr. An. ang. fiskeripolitiet samme sled.
1903 25. aug. Fiskerivedtægl for Sorvaagbugten. : :
1906 I. nov. Fiskerivedtægt for Midvaag-Sandevaag bugten.
1925 1. apr. Lov om forbud mod fiskeri med bundslæbevåd,
1930 15. nov. Fiskeridirekt. skr. ang. »trawl«. : ■
1932 23. marts Lov om kreditinstitut for fiskerierhvervet. . ' ■
1933 5. jain. An, om samme.
1933 25. marts Lov om statistik. : :
1933 7. nov. Justitsm. skr. om oprindel-veseertifieater.
1931 22. dec. Lov om ændr. i fiskeriloven af 14. apr, 1893.
1936 28. apr. Skr. fra Færoernes retskreds om oprindelsesccptifíeater. •• •: :
1939 21. nov. Lov om tvungen tuberkuloseundersogelse af fiskeskibes mandskab.
1939 22. dec. Ændr. i iov af 1. apr, 1925 om forbud mod fiskeri med bundslæbevåd.
1911 11. febr. Regi. ang. forplejningen i færoske fiskerskibe.
19 11 21. okt. Besl. om pantsætning af fangst.
1911 12. dec Ændr. i loven af 1. apr. 1925.
1912 24. nov. Ændr. i samme.

,1947 17. marts ílesi, om tvungen hviletid i færoske fiskesikilte. .
1947 25. juli Best:, vedr, fiskeri på soterritoriet (hmmnerfangsl).
1948 15. sept. LI, om indforsel og udforsel, behandling og tilvirkning af fisk m. v.
1948 25. sept. Bek, om indforsel af fisk.
1918 25. sept. Bek. om udforsel af fiskevarer og hvalfangstprodukler,
19-18 23. dec. Bek, om belalingsoverenakomst med Storbritannien.
1918 31. dec. LI. om fiskeri på soterritoriet.
19-19 28. marts LI. om fredning af soarealer. s. 868
19-19 2. dec, LI. om ændr. i besl. af 21, nov. 1942 om fiskeriet på goterritoriet.
1950 12. jan. LI. om fiskevragriing.
1950 27. jan. LI. om siidevragning. \
1950 24. marts Bek. orn fiskeristatistik. ;
1950 13. apr. LI. om kokkeskole, :
1950 3. maj Starvsregl, um sildavraking.
1950 10. maj Lov om ændr. i lov aí 21. nov. 1939 om tuberkuloseundersogelse af 

fiskeskibes mandskab.
1950 22. maj Starvsregl fyri vrakarastovnin.
1950 19, juni Bek, vedr, damske fiskeriinspektionsskibes radiotjeneste. '
1950 23. aug. Kunng, um merking, flokkan og vrakan av sild. .
1950 19. okl. LI. om erstatning for tab af ejendele, forårsagel ved forlis. :
1951 8. marts LI. om auidr. i lov aí 23. apr. 1881 om fremmedes fiskeri.
1951 1. juni Kcglug. viðv. virkan, eflirlili og vraking av fiski Itl Brasiliu og amnan 

marknaða i SuSuramerika. .
1951 22. dec. LI. om fiskernes afregning og lonreguleringsfond.
1952 29. marts LI. om ændr, i samme.
1952 7. apr. LI. om ændr. i 11, af 12. jan 1950 om fiskevragriing.
1952 7. apr. LI. om ændr. i I I .  af 27. jan. 1950 om siidevragning.
1952 12. maj LI. om ændr. i kumdg. af 24. nov. 1942 om fiskeri inde på so territoriet.
1952 19. aug. LI. om a;ndr. i 11. af 27. jan, 1950 om siidevragning.
1952 19. sept. Kunng. um broyl. i kunng. 23, aug. 1950 um vraking av sild.
1953 18. marts Midi. lov orn pantsætning -af fangst.
1953 23. juni Kimng. um landing av kalva.
1953 18. aug. Broyt, i starvsregl. frá 3. maj 1950 nrn vraking av sild.

Safari
18 15 6. sept. Rentefc. skr. ang. slorlvrag.
1851 28. juli Indenrigsm. skr. ang. stortvrag.
1855 21. marts Lov om ophævelse aí den kgl. enehandel § 3 (kyslfart).
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1865 17, marts Lov, hvorved forpligtelse til at holde og bemande både ophæves.
1871 22. aug. Justiísm. skr, ang. anvendelse af fr. 16. marts 1842 om dykkervæsenet. 
1892 1, apr. Solov,
1892 1. apr. Lov om danske skibes registreringm. m.
1892 12. apr. Lov om oprettelse aE soreller udenfor Kiibenhavn samt om søforklar

inger og soforhor.
1892 4. nov. An, om lempelser i soiov af 1. apr. 1892, for så vidt angår Færiierne.
1892 4. nov. An, om lempelser i lov om oprettelse af soreller samt om søforklaringer

og soforhor af 12. apr. 1892,
1893 16. sept. An om lempelser i lov om danske skibes registrering af 1. apr. 1892.
1893 6. nov. Hegl. for skibsmandskabets forplejning i færoske Eiskerskibe.
1895 30. marts Lov om tilsyn med udvandreres befordring.
1899 21. marls Strandingslov for Færoerne.
1905 29. nov. Bek. om bestemmelse i h. t. lov om sonæringen af 25, marts 1892 § 23 

m. h. t. boder.
1912 9. maj An. ang. politiets pligter i stramlingstilfadde,
1917 28. dee. Bek. om ændr. t regi. af 6. nov, 1893 for mandskabets forplejning i 

fiskerskibe.
1926 25. aug. Bek. ang. betimeligheden af Íasí agterlys i fiskerskibe.
1927 16. juli iLov om tillæg ilil Sov om navigations-undervisningen af 28, febr. 1916.
1928 17. marts An , om lempelser i somaíndslov -af 1. maj 1923.
1928 -1, apr. Jagtloven § 30.
1928 3, maj Bek. om lempelser i sonæringslovens regler om styrmænd i íisker- 

faríojer.
1930 4. apr. Sofartsm. skr. om bedstemænd.
1933 4. dec. Bek. ang. fortegnelse over fartojer mindre end 20 tons br.
1935 29. maj Bek. om skibsdagbog og inaskindagbog.
3936 9. jan. Bek. om statistik,
1939 15, marls Lov om Tu-tefart.
1939 29. marts An. om forsikring mod -folger af ulykkestilfælde.
1939 8. nov. An. om krigstdykkesforsikring for so farende.
1910 10. maj Be-t. om brug og udleje afskibe.
1910 17. juni Best. om visse processuelle og adm. forhold (skibsregister og lilsyn 

med skibe).
1940 17. juni Best. om forsikringsvirksomhed,
1940 22. nov. Vedtægter for Foroya Sjóvatrygging. s. 7-16
1941 15. dee, Best, om benyttelse af fartojer.
19 11 23, maj F. A. drk. vedr. betaling for eflersógning aí færosk fartoj.
19-14 11. juli Best. om undersogelse afkompasser.
1944 26. okt. Best. om den udvidede fiskeskipperpróve.
1947 25, juli Best. om radioudstyr i færoske skibe.
19-18 2. aug. Bek. om ophævelse af bek. om forsikring aí færoske fiskefartðjer mod 

krigsfare,
194-8 27, aug. Bek. om særligt færosk flag.
1919 21. marls Statsm, skr. om skibsmålíng som færosk særanliggende.
1949 28. marts LI. om navigationsskoler. s. 867 
1919 9. maj Handelsm, skr. ang, s<ina;rmgsloven (maskinbetjening).
1919 1. juli Handelsm. skr. om skibsregistrering.
1919 1. juli Handelsm. skr. om afgiften til navigatorers praktiske uddannelse.
1919 21. dec. LI. om tillæg lil bek. nr. 26 af 25. juli 19-47,
1950 6. jan. lldenrigsm. drk. vedr. udstedelse of inierims-nationalilelscertificater.
1950 19. okt. LI. om erstatning for lab af ejendele, forårsaget ved forlis.
1951. 28. marts Lov om ændr. i lov om skibes registrering.
1.951 28. marts Bek. om afgifter íor skibes måling.
1951. 19. juni Handelsm, »kr. om lægeundersogelse af -skibsmandskab.
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1951 25 juli An om fremmede krigsskibes og militære luítfariojers adgang, : .
1952 18. apr. Kunng. um nautisk royndarkamar fyri skipsljós og kumpassir.. . : :
1952 7. juni Sømandslov. ■.
1952 30, juni Bek. om opkrævning af visse lomiageafgifter. .7
1953 26, aug. Bek. om skibsdagbog og maskindagbog, : lyyy

FLAG ■ . . y-yy
1913 28. marts Lov om Færoernes hjemmestyre § 12. . yyyy'
1918 27. aug. Bek. om godkendelse af el særligl færøsk flag.
1950 13. apr. Skoled. cirk. om færosk flagdag, ■ :

FOLKETINGET ■ ' y y , yy - / W g
1916 28. apr. Lov om folketingsvalg på -Færoerne. • ■ -V.: ;v ;: :;••• Vó;>_ ;y£' s& g
1920 1.7. sept. Bek. af Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændr. af: 10.

sept. 1920 §§ 3ú ~ 37 . : :• ■ .
1921. 3. febr. Hegler om fremgangsmåden ved lamdstingsvalg. - : ;y.y. xy ■yOyyí 
1930 1. okt. Bek. om ændr. i den i lov om folketingsvalgyaf 28. -apr, 1916indeholdte 

fortegnelse over vaSgdistrikterne på Færoerne. ■ : x :;: -
1939 15. marls Lov om ændret affaUelsc af forsk. best. i ;borgérlig s t r a f f e l o v . : y y :y 
1943 G. juli Bek. am valgdistrikter. : : : ; ■ : y v x y y y  yxy-;ryy yyy:
1943 31. juli Bek. om valgdistrikter. ■■■:■■-. . :  . yy;:-:. ̂  yy .
1944 18. jan. 'Bek. om valgdistrikter, . / yy-'X' yy--y:^.yx-y;y^ y'^yx.
1914 15. nov. Bek. om valgdistrikler/ ■ ' y: :xy-'-yy1y :vy
1917 31. marts Bek. om valgdistrikler. ; y^/yy-
1917 22. dee, Lov om ændr.' i lov om íolkélin'gsyalg ̂ pá JfíEroernci-yf*
1947 30. dec. Bek. om \algdislrik!er. -íí'̂
1.918 23. marts Lov om Fa:roenies hjemmestyre § :14..yyy:yy;::yyyyxy,;
1953 31. marts Lov om valg ■til folketinget. : . ’ 'y • y ;y. y  ■ 'y-, v y.'y ' 'Vr; •'
1953 5. juni Lov om á:ndr. i lov om folketingsvalg på Fa:roerne.y . y  . y :: : ;y y y : .
1953 5, juni Danmarks riges grundlov. :yy'.

"  - ' ■ : ■ ■ "■ :y y  . = Xy' . ' J - i : y y W ííy .^x x  y ::;-yy .

T O L K E R E G IS T E R ^ F O ÍJ^
1936 9. jan. Bek. om statistik.- : ■ : .y -y -x y y y  :y-
1949 31, marts LI. am folkeregister, yy .  . ■ yyyyyyy yy;y-y :y's.y885
1949 19. aug. LI. om ændr. i 11. af 31, marts 1949 om folkeregistre, y y
19 19 12, sept. Bek. om folketælling. y ; y y ; ■ y 7:. y
1949 12. sept. Bek. om folkeregistre. ;
1949 10, nov. Ændr. i bek. af 12. sept. 1919 om folkeregi.-tie. ^ y y 'y í;
1950 29. marts Cirk. om flytteineddelebe íra og lil folkeregistrene påFæ roenie.yyy y;

FORTIDSMINDER , : . . y  y y yy yyy:
(se museum og fortidsminder). : . ::

FORSIKRING ,
1930 15. apr. Lov om forsikringsaftaler. : " y yy
1910 1.7. juni Best. om forsikringsvirksomhed. y ■~}!XS:
1910 22. nov. Vedtægter f o r  Tryggingarsambandið Foroyar, s. 739
1910 22. nov Vedl. for krigsforsikringeti for fiskefartojer. s. 742
1940 22. nov. Vedt. for Foroya Sjóvatrygging. s. 746 
1910 22. nov, Vedl. for Foroya vanlukkutryggmg. s. 747 
1910 22. nov. Vedl, for Færoernes gensidige brandforsikring. s. 753 
19 i2 21. dec. Ændr. i kundg. af 17. juni 1910 om forsikringsvirksomhed ; ■ 
1943 23, dee, Best. om forskellige forsikringsforhold. : ^
1943 23. dee. Ændr. i vedlægter for krigsíorsikringen for fiskefartojer.
1944 11. dee. Ændr. i vedtægterne for T ryggingarsambandið Foroyar.
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1914 11. dec. Ændr. i kundg. af 17. juni 1910 om forsikringsvirksomhed.
1914 11, dec. Best, vcdr. Tryggingarsambandið Foroyar.
1918 2. aug. Bek. om ophævelse af bek. om krigsforsikring aí færoske fiskcfartojer.
1952 19. apr. Juslm. skr. om Tryggingarsambandið Foroyar.
1953 17. juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere i Grónland.

FORSORG 
(jfr. sygekasser}

1767 28. aug. Kgl. komf. på en fattiges kasses oprettelse på JFæro.
1.832 18. apr. Kgl. konf. på regulativ for en fond for forulykkede^ efterladte på 

F æroerne.
1.891 30. okl. Kgl. stadí. på fundats for »Forsikringsforeningein for forulykkedes 

efterladte på Færoerne«.
1.895 10. apr. Lov om faltigvæscnel på Færoerne.
1899 4. febr. Indenrigsm. skr. ang. refusion mellem færoske kommuner og de ovrige 

kongerigske kommuner.
1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunaJe styrelse § 23.
1913 29. apr. Lov om hjælpekasser.
1.914 25. febr. An., hvorved lov af 29. apr. 1913 om hjælpekasser sættes i kraft.
191.6 25. febr. Lov om forandret affattelse af fattigloven af 1895.
1919 4. okt. An. om embedslægevaisenets ordning § 13.
1920 11. febr, An. om jordemodervæsenel § 5.
1921 1, dec. Instruks íor kredslæger § 21.
1922 17. marts Lov om ændr. i fattigloven § 74.
1924 9. dec. Vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse §§ 6— 8.
1924 17. dec Lov om ændr. i Fattigloven § 72,
1928 4. apr. Jagtloven § 28.
1930 1. apr. Skr. ang. Vemmetofte Klosters understiHlelser.
1930 15. apr. Lov o tn ændr. i fattigloven >§ 48.
.1933 20, maj Lov om offentlig forsorg.
1933 20. maj Lov om folkeforsikríng.
1939 15. marts Lov om statstilskud til særforsorg.
1939 29, marls An om forsikring mod folger af ulykkestilfælde.
1939 8. nov. An, om fcrigsulykkesforsikriiig íor so farende.
1940 19. febr, Indenrigsm. skr. oin kommunelægers behandling af fattige og alders-

rentenydere.
1910 23. febr. Ændr. i an. af 29. marts 1939 om ulykkesforsikring,
1910 17. juni Best. om visse processuelle og adm. forhold (overværgeråd).
1940 1. okt. Besl. om kontrolleret familiepleje.
1940 22. nov. Vedtægl íor Foroya vanlukkutrygging. s. 747
1.910 30. nov. Ændr. i an. af 29. marts 1939 om ulykkesforsikring.
1942 16. iHiai-ls Ændr. i samme.
1943 21. apr. Best. om dyrtidstillæg lil personer i kontrollerel 'familiepleje.
1.944 4. jan. Best. om geiinemforelse af lov af 15. marts 1939 om særforsorg.
1944 4. jan, Bek. om bidragspålæggelse for særforsorgspaUenter.
191 i 11. dec. Ændr. i an. af 8. nov. 1939 om krigsulykkesforsikring for sofarende.
1914 11. dec. Ændr. i an. uf 29, marls 1939 om ulykkesforsikring.
1949 1. febr. Soeiaim. skr. om betaling af småfornodenheder til særíorsorgspalienter.
1949 18. marls An. orn bornebidrag til enlige forsor.gere m. in.
1919 31. marts Lov om aldersrente. s, 868
1919 31. imarls Lov om invalideforsikring. s. 875
1949 12. apr. Cirk. om skema vedr. alders* og invaliderenle.
1949 12. apr. Regler for sygekasser og sygeforeningen ang. invalideforsikringen.

s. 893. '' ' "
1919 12. apr. Hegler ang, bestyrelsen af den færoske invalideforsikrings midler, s. 899
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1949 14. m aj Rigso mb. skr. ang. beregning aí alders- og invaliderenlemod-tageres 
formue og indtægt.

1949 15. sept. Cirk. om invalideforsikring ved flytning mellem færiiske og andre
sygekasser.

1950 7. febr. LI, ang. personer i kontrolleret familiepleje.
1950 9. marts Socialm, skr. om fortolkning af særforsorgloven (»vedkommende 

kommune«).
1950 5. apr. Landsst. skr, om fortolkning af aldersrenteloven m. m. (»vedkommende 

kommune«),
1950 27. juni Bek. af lov om folkeforsikring, -
1950 17, juli Am. om bidrag til en barnemoders barselsfærd og underhold.
1951 19. maj Socialm. skr. om ferierejser for færoske særíorsorgspaticnter.
1951 18. juni Lov om ændr. af reglerne om fortabelse af rettigheder som folge af

straf.
1953 17. marls Bek. om alders- og invaliderenlens storrelsepå Færoerne. :
1953 28. marls llek. oni normalhid rag saml om iiidlæglsgrænserne for udbetaling af 

underholdsbidrag til enlige forsorgere. '■■■■:
1953 15. maj LI. om fordeling af iFæroernes andel a í alders- og invaliderenten samt 

bornebidraget.
1953 17. juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere i Gronland.

FREMMEDE
(se politivæsen)

FÆ RD SEL OG MOTORKØRSEL 
1923 13. juni Justm. skr. oni gebyrer o g  forsikring i h. t. onotorloven.
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn.
1930 19. marls Lov om molorkoretojer m. m.
1930 21. aug. Justm. skr. om udenlandske motorkorende.
1930 29. nov. Bek. om motorkoretojer m. m.
1931 3, juli Politivedtægt for landkommunerne.
1939 15. inarís Ændr. i iov af 19. marls 1930 om molorkoretojer.
19-17 4, juni Bek. om ovels-eskorsel.
1947 23, dee. Ændr. i lov af 19. marts 1930 om molorkoretojer,
1949 31. marts Ændr. i lov aí 19. marts 1930 om motorkorelojer. s. 889
194-9 30. juni Cirk. om kendingsmærker for koretojer,
1949 13. sept. Bek. ang. kendings-mærker for motorkoretojer.
1952 12. nov. LI. om ændr. i lov af 19. marls 1930 om molorkoretojer,
1952 23, dee, Broyting í kunng. 29. nov. 1930.

FUNDATSER FOR LEGATER, FONDE O. L. ■
1802 7. apr. Konferensråd W. A. Hansens legat. ■
1818 6. juni Fonden til anskaffelse af nyttige skoleboger for fattige abnuesbiim på 

Færoerne. ■:'■■■
1832 18. apr. Fonden for forulykkedes eflerladte på Færoerne,
1816 31. dee Sognepræsi Jens Engelsteds legat -til skolevæsenets fremme på Færoerne. 
1818 11. febr, Reglm, for koimnuniletsstipendiel og rcgensbenefíeiet, ' :
1868 16. apr. Res. ang. Kirkeboruinen, ::
1891 30. okt, fForsikringsforenhigen for forulykkedes eflerladte på Færoerne.
1893 25. apr. Kon g-Fredrik den Syvendes legal til bedste for almueskolen i Thorshavn.
1915 14. juli Kunstdrejer \V. M. Defaes legal.
1916 19. apr, Viækonsul kðbmand Johamies Hansen og huslrus legal for værdige

trængende kvinder i Thorshavn.
1921 29, okt. Dr, phil. Jacob Jacobsens legat.
1921 21. dee. Deres Majestæter Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexan- 

drines legat til fordel íor Dronning Alexandrines hospital ved Thorshavn
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1924 17. okt. J  ulemærkelegatel til fordel for syge og svagelige bom på Færoerne.
1927 5. juli Else Birgitte Petersens legat,
1930 7. nov, Færosk-Dansk ordbogsfond.
1934 9. okt. Skipan fyri grunnin s>lr«royskt kirkjumál«.
1936 3. dec. Skipan fyri Skúlabóka grunnin.
1937 13. maj Amtmand Dahlerups mindelegat.
1911 18. nov. Sanilyklir fyri viimuláusgrunn Foroya sLogtings.
1911 20, dec. Vedtægter for Jíjálpar.grunnin fyri óarbeiSsforar fiskinienn.
1942 19. maj Skipan fyri líaniahjálpargrunnin.
3946 9. maj Broyting í samtykt fyri vinnuSímsgrunnin.
1917 18. -marLs >Hvilchjeimnel Nainas bygge- og inventariefond.
1917 2. sept. Laglingsbesj. vedr. Hansenske legal.
19 17 12. sept. Mentunargrunnur Foroya Logtings.
1918 10. jan. Skipan fyri Almenl íoroyskt listasavn.
1950 28. marts 'Fíggjarll. ad, 19. 20 : skúiabókagr. lagdur undir mentunargr.
1951 3. juli 'Fundats íor del dansk-færodce kulturfond,
1952 7. juni Tillægsbevillingslov 1951/52 om afvikling af erstatning af statskassen

216 kr. årlig lil fonden for forulykkedes efterladte.
1952 11. juli Vedtægl for den færoske erhvervsfond (Cúagrunnur Foroya). s, 1081
1.952 17. okt. Grosserer Johan (Balslevs legal.
1953 28. apr. Johan Balslevs mindelegat, oprettet af A/S Balslev & Co.

FÆ STE 
(se landboforhold)

GRØNLAND
1950 27. maj Lov om udovelse af erhverv i Gronland,
1.951 9. apr. An. om ikrafttrædelse af lov af 27. maj 1950 om udovélse af erhverv

i Gronland.
1951. 7, juni Bek. vedr. fangst, fiskeri og jagt. i gronlandske farvande og eksporten 

fra Gronland.
1.952 15. jan. Bek. om udovelse af næringsvirksomhed i Gronland.
1952 29. febr. Bek. om opkrævning af afgifter ved indforsei til Gronland af visse

varer.
1953 17, juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere, der midlertidig beskæftiges i

Gronland.
HANDEL

(jfr. ædruelighedsforhoid)
1837 1, juni PI. om klausuJering af obligationer Ul Nationalbanken.
1811 21. okt. Kane. <skr. om anf. pi. s. udvidelse.
18 14 29. aug. Kane. skr. ang, justering.
1855 21. marls Lov om ophævelse af den ikongeiige enebandel.
1857 18. juni Juslm. skr. om dansk justere! mål og vægt.
1863 10, marts Justin, skr. om anlobssteder.
1863 13. juli Juslm. s;kr. om næringsberetligeíse.
1874: 14. febr. Lov om forbud mod visse tændstikker.
1881 7. maj Lov om forandr, i lov af 21. marls 1855 om ophævelse aí enehandel 

§§ 7 og 10.
1889 1. marts Lov om handelsregistre, firma og prokura,
1889 21, maj An. atn forels« af handelsregistret.
1890 7, febr. An., hvorved lov oin handelsregistre m. m. af 1. anarls 1889 sættes i

kraft.
1903 23. jan. An., hvorved lov af 14, febr, 1874. om tændstikker udvides.
1912 8. juni Lov om straf for brug af urigtig varebetegnelse.
1912 13, nov. An., hvorved nævnte lov af 8. juni 1912 sætles i kraft.
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1921 6. maj Lov om bogforing.
1922 30. juni Lov om lukketid for butikker m. v.
1923 21, nov. An., hvorved mævnie lukkelov sættes í kraft.
1926 15. jan. Justin, skr. om forståelsen aí an. 21. nov, 1923 om lukketid.
1928 26. jan. Handelsm. skr. ang. agentbevílliuger.
1928 4. apr. JagLloven § 21.
1929 27, 'marts Lov om tillæg til lov om handelsregistre m. m, af 1. marts 1889.
1930 15. apr. Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov vedr. bogføringsloven.
1930 19. nov. An., hvorved Lov af 27. marts 1929 om tillæg til firmaloven af 1889

sættes i kraft.
1933 7. nov. Justin, skr. ang. oprindekeseerliíieater.
1933 13. dec. Lov om handelsrejsende.
1931 19. febr. An. om gifle og andre íor sundlieden farlige sloffer,
1934 19. febr. Bek. om opbevaring, salg og udlevering lil teknisk brug af for sund'

lieden íarlige sloffer.
1936 28, apr, F. retskreds skr. om oprindelsesccrlificater.
1937 22. sepL. An, om apotekervæsenei kap. .111 (medicinhandel).
1939 25, okt. Regi. for Færoernes offentlige vareforsyning.
1910 17. juni Best. om visse processuelle og adm. forhold (aktiesebkabsregister),
1942 30. marts Bek. om indforsel af visse varer.
1942 9. juli Best. o.m måle- og vejeredskaber.
1942 11. dei:. Ændr. i an. af 21. nov. 1923 om lukkelid for butikker ni. arn.
1913 11. jan. Best. om fordeling aí tnelvarer.
1945 7. juli Bek. om indforsel a f visse varer.
1916 15. marts Bek. om forhandling af tommer og tne.
1918 15. sept. LI. om indforsel og ud forse] af fisk m. m.
1918 23. dee. BetalingsoverenskoniBt med Storbritannien.
1918 30. dee. Kunng. um nvltiku av skamtím av bren.ni.
1919 2íS. marls LI. om spirkusralioneríng,
1950 3. jan. LI. om vragning af uldvarer til udforsd.
1.950 12. jan, L. om fiskevragning.
1950 27. jan. LI. om siidevragning.
1950 21. febr. LI. om ændr. i afgiften íor antagdsesbeviser tíl handlende og handels

rejsende.
1950 24. febr. Lk om ophævelse af forsk, best, om import og eksport og rationering 

af varer.
1950 21, ;febr. Bek. om import og eksport aí varer.
1950 21. marts Kundg. om vragning af uldvarer.
1.950 17. okt. Bek, om transithandel. .

HAVNE- OG BROVÆSEN :
1881 7. maj Lov om forpligtelse til jords afgivelse tíl offentlige veje, havne og V 

landingssledersamit.il offentlige skaler, :
1.908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse §§ 25 -—26. :
1909 29. jan. Bek. oin havnereglement for Sorvåg. v
1910 19. dee. Bek. om havnereglement íor Kvalvig. : ■
1913 29, apr. Lov om anlæg af havne m. v. på .Færoerne. ' :
1913 18. okt. Iíaviieregl. for Kongshavn.
1913 13. nov. líavTieregl. íor Fugíefjord. .
1.917 8. nov. Vedtægt for landingsstedet Skálamol i Kvalbó.
1921 5. dec. Lov om ændr. i lov af 29. apr. 1913 om havne. -
1924. 9. dec Vedtægt íor Thorshavns kommunale styrelse § 11.
1927 15, juni Lov om ændr. i lov om havne af 29. apr. 1913. : '
1928 19. juni Regi, íor forvaltning aí Våg, Trangisvåg og Skopen bavn. ■
1929 13. febr. Regi. for Midvåg havn. : :  ̂ - :
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1929 13. febr. Regi. íor Skopen havn.
1933 4. febr. Ændr. i regi. for forvaltning af Thorshavn havn.
1933 11. marts Ændr. i havneregi. íor Sorvag.
1933 19, juni Regi. for ordens overholdelse i Våg havn.
1933 19, juni Reg!. for ordens overhoklel.se i Trangisvåg havn.
1933 30. nov. Regi. for forvaltningen af Kvivig dækmole.
1934 12. maj Ændr. i regi. for forvaltning af Thorshavn havn.
1934 13. juni Regi. íor overholdelse af orden i Thorshavn havn.
1934 8. dee, Ændr. i havneregi. for Kongshavn.
1935 9. jan. Ændr. i liavncregl. for Sorvåg.
1935 31. juli Ændr. í regi. for ordens overholdelse å Trangisvåg havn.
1936 30, juni Ændr, i  ordensregl. íor Våg havn.
1937 1. nov. Regi. íor forvaltningen af Klaksvig havn.
1938 12, jan. Ordensregl. for Klaksvig havn.
1938 15. murls ForvalIningsregi. for Våg havn.
1938 15., .marls Vedtajgt íor Vågs Ejde.
1938 21. juni Ordensregl. for Kolleíjord havn.
1938 21, juní Forvaltningsregl. for samme.
1939 3. febr. Regi. for Kvannesund havn.
1939 15. nov. Ordensregl, for Veslmanhavn havn.
1939 15, nov. Forvaltningsregl. for samme.
1912 9. dec Vejledning lil beregning af vareafgifter.
1912 23, dec. Besl., om ekstraordinære havnehidta.‘gler.
1913 21 dec. Tillæg til samme,
19 14 20. jan. Tilfojelse til lov uf 7. maj 1881 om jords afgivelse lil offentlige veje 

in, ni.
1917 28. apr. Ordensregl. íor Gote havn.
1917 31. maj Ordensregl. for Haldersvig havn.
1917 7. juli Regi, oni passagerafgift ved landiiigsbroen ved Øre.
1948 2. febr. Tillæg .til kuitdg. af 23. dee 1942 om ekstraordinære liavneindtægter.
1948 3. nov. Ordensregl. for Lopraiis havn.
1949 3. dee, Bek. ang. godkendelse uf projekter for vej- og havneanlæg.
1950 24. juni Skipa* og vorugjold fyri Tórshavnar havn.
1950 15. juíi Skipa- og vorugjokl fyri Klakksvíkar havn.
1951 13. marls Studningur lil vegir og lendingar.
1952 ]. marls Skipa- og víirugjold fyri Trongisvfig havn.
1952 1. marls Skipa-,og vorugjold fyri Våg havn.
1952 ]. marts Skipa- og víirugjold.
1952 14. juni Skipa- og vorugjold fyri hrúnna í OyndarfirSi,
1953 28. marts Kunng, um skipa- og vorugjold.
1953 28. sepi. Kunng. um skipa- og vorugjold fyri bryggjurnar í Stmda kommunu.
1953 28, sept, Kunng. um skipa- og vorugjold.

HEGNVÆSEN 
1.937 18. maj Lov om hegn og markfred.

HELLIGDAGSLOYGÍVNING
1922 7. aug. Lov om den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt grundlovs

dagen.
1923 21. nov, An., hvorved ovennævnte lov sælles i kraft,

HUNDE 
(se dyr)
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HUSDYR
(se dyr)

HVALFANGST
1845 20. sept, Renlek. skr. om private sager i anledning aí grimdefangst.
1847 3. apr. Renlek. der. om anden hvalfangst end grindeíangsl.
1855 31. jan Indenm. skr. om gebyrer ved griaidefangsl.
1857 29 dec, Lov orn grindefangsten på Færoerne.
1905 2. febr. Reglm, for hvalfangst ved Fa;roerne.
1905 3. juni Bek. om regler íor opkrævning af afgift af hvaler.
1923 21. nov. An. om lukketid for butikker og lagre § 5 c.
1933 18. sept. Ineasaosamsyning fyri grindauppboð,
1935 11. maj Lov om aflosning aí jordehvalsretlen for grind.
1935 20. maj Ændr. i grindereglementet.
1937 15, nov. Skaði f grindadansi.
1939 15. marts Lov om hvalfangst.
1910 1. juni Bek, om ændr, i grindereglementet.
1910 1. juni Reglement for grindefangsten.
1941 30. oki, Ændr. i grindereglementet.
1943 12. apr. Færii amt skr. om valg af grindeformænd,
1944 28. nov. Ændr. i grindereglementet.
1950 3. jan. LI. om fordeling af doglingfangslen.
1952 22. marts An, om ikrafttræden af lov af 15. marts 1939 om hvalfangst,
1952 2. apr. Bek. af an. orn ikrafttræden af lov af 15. marts 1939 om hvalfangst og

regulering af hvalfangst,
1953 8. maj Broyting i grindareglugerSini.

IND- OG UDFØRSEL 
(se også dyr, fiskeri, handel)

1921 12. apr. Bek. ang. indforsel af husdyr og rå produkter aí disse fra Færiiernc til 
Danmark.

1.942 30, mai ts Bek. orn indforsel af visse varer.
1945 7. juii Bek. om indforsel af visse varer.
1949 27. apr. Kunng. um innflylan av vorum.
1950 24. febr, LI. om ophævelse aí forsk. besl. om import og eksport og rationerin

aí varer.
1950 24, febr. Bek. om import og eksport af varer.
1950 17. oki. Bek. om transithandel.
1951 2, marts Broytan í kunng. 21. febr. 1.950 um inn- og úlflytan av vorum.
1951 10. juli Broytan i somu kunng.
1952 28, nov. Kunng. um avloku av útflulnitigforboSum.
1953 23. juni Kunng. um landing av kalva.

JAGT
1893 14, apr. Lov om beskyttelse af muslinger.
1928 4. apr. Lov for 'Færoerne om jagt, íuglefangsi m. ro.
1937 16. nov. Oyðan av ravni og kráku.
1.939 15. marts Lov om ændring i jagt-loven af £k  apr. 1928. .
194 2 20, nov. Ændr. i jagtloven,
1935 24. sept. Ændr. i jagtloven.
1952 24. okt. Kunng. um friðing av ha rim i i Eysturoy,

JORDEMODERVÆSEN
(se sundhedsvæsen)
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KIRKER OG K IR K EU G E FORHOLD 
1818 29, sept. Kane. skr. ang. synsforretninger over præstegårde.
1822 19. okl. PI, aaig. utilladelig koSlektering.
1827 31. marts Kane, sikr., al nævnte plakat bekendlgoreá på Færoerne.
1827 7. nov, Fr. ang. betaling for alíe&ter, som udfærdiges af præsterne,
1.830 17. dee, Fr. ang. en nærmere bestemmelse af N. L. 2 — 1— 17 om liden for 

Gu dstjeneslens holdelse.
1831 9. febr. Fr. om, hvorvidt sæd i slrfiei ni. m. mft sælges fra en prajs legård.
1832 27.apr. Heskr. ang. udvidelse af fr. 80. maj 1828 om dåben.
1832 15. sept. Kane. skr. om Ir. 17 dec, 1830 ang N, L  2— 4— 17 om tiden for

Gudstjenestens holdelse.
1833 16. ojkt. Kgl. Res. om nye kirkegårde.
18,33 19. okl. Kane. skr. om udvidelse af fr. 9. febr. 1831.
1837 1. aug. Kane. skr. ang. anvendelse af Jr. 7; nov. 1827 ang. belaling for al-tester. 
1839 5. okt. Kane. skr. ang. ejendomsretten lil de færoske kirker.
1814 4. juni Kane. skr. ang. synsforretninger over præstegårde.
1845 23. apr. Fr, om jords afståelse lil kirkegårdes udvidelse.
1851 4. jan. Lov ang. Fr. 23. apr. 1845 vedr. kirkegårde.
1854 23. marts K. U. M. skr. om læsning ved kirkestævne.
1876 10. okt. K. I I .  M. skr. ang. konfirmation.
1878 4. nov. K. U, M. skr. ang. bygninger under nævnte .ministerium.
1879 10. febr. Kg!. Res, om lavler i Thorshavns kirke.
1880 22, juni K. U, M, skr. om kirkesyn.
1895 1.0, apr. Lov om faftigvæsenet på Færoerne •§§ 37 og 56.
1907 19. apr. Lov om forskellige forhold vedr. begravelser.
1908 17. jan. An., hvorved nævnte lov om begravelser isættes i kraft.
1908 L  apr. Lov om aflosning af tiende m. m. kap. III.
1908 27, maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse § 21.
1910 22, febr. Bek. ang. besi. om Færoernes mellem- og realskole § 15.
1.911 11. dee, U. M. skr. ang. fordeling mellem præsierne af erstatning for præsttals 

aflosning.
1912 1. apr. Lov om ophævelse aí kundgorelse ved kirkestævne m. m.
1913 13. febr. Bek. ang. deling af Sudero praistegæld,
1 9 1 1. 25. febr. An., hvorved lov af 29. apr. 1913 om hjælpekasser sættes i kraft § 6.
1916 28. apr. Lov om afståelse af grund lil kirker og kirkegårde. s. 206
1.918 4. marls Lov om vederlagsfri afståelse af kongsjord og beneficeret jord Lil 

aniæg af offentlige veje,
1918 23, apr. Bek. om, at Vaag sogn, Nordoernes præstegadd, fremtidig benævnes 

Klaksvig sogn.
1921 28. jan. Bek. om oprettelse af et embede som kapellan i Sydslromo præstegæld.
1922 17, marls Lov om ændring i skydsva*senel.
1922 30. juni Lov om menighedsråd.
1922 30, juni Lov om sognebåndslosning og brugen af kirkerne.
1922 7, aug. Lov om den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt på grund

lovsdagen.
3922 15. nov. An. ang. Sjællands stifts deling,
3923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn § 41.
1923 21. nov. An,, hvorved Lov af 7. aug, 3.922 om den offentlige fred på folke

kirkens helligdage saml grundlovsdagen sætte i kraft.
1924 29. marts Lov for Færoerne om kirkernes styrelse.
1924 7. apr. K, M. skr. ang. autorisation af færoske salmer.
1925 21. jan. An., hvorved lov om menighedsråd af 30. juni 1922 sæltes i kraft, s. 346
1925 21. jan, An., hvorved lov om sognebåndslosning og brugen af kirkerne aí

30. juni 1922 sættes i krafl. s. 355
1928 24. juni Kgl. res. om deling af Øslero pneslegæld.
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1930 4. okt. K, M, skr. ang. færosk ritual. :
1931. 16. jan. Kirkeinðpektions skr, ang, kirkelige genstande. . ...-■ ; ; ;
1932 22. jan. Bek, ang. diklsatiester. . . . . . - :  ;
1933 20. maj Lov om skolekommissioner. . . . .: v .\
1934 27, sept. Res. ang, deling af Nordoemes præstegæld. : : ; ; .
1934 9. okt. Skipan fyri grumtin Foroyskt -kirkjumál. V ■ , ^
1935 1 1, anaj Lov om ændring i lov om kirkernes styrelse af 29. marls 1.924.
1935 24. juni Bek. om optegnelser og indberetninger ang. fodsler. , :
1.936 6 .  febr. An. ang. ophajvelseaí præsteskyds. . ..
1937 6. febr. Kirkeinspekt. skr. om reparationsarbejder på kirker. . ; : : .
1939 13. marts An. om ændring i an. af 21. jan, 1.925 om menighedsråd, :
1942 2. juli Kirkeinspekt, skr. om kirkegårdsmure. ;; : .v
1946 12. juli Lov om folkekirkens ;16nningsvæsen, ;
1917 24. febr. Bek. om nyt præstegæld på Øslerii. . : i
1947 19. maj Res. om kapellanembede for Sudero tnordre præstegæld. ......
1948 27. sept. Res. om kapellanembede for Norderoernes vestre præstegæld. v
1950 9. okl. Kirkeiiiapekt. eirk. ang. kirkegårde. . ..
1952 3. apr. Sludningur lil kirkjugarSar (Jogtirigssamt.), -
1952 5, sept, K. M. skr. om præsternes befordringsgodtgorelse. ... :. ;

KOMMUNALVÆSEN ^
1872 28. febr. Lov om de færfeke landkomnuiners styrelse. :. :
1899 24. marts Lov om tilvejebringelse af vedta;gl for benyttelsen af vand Ira 

Thorshavn vandværk. v ;. . -i"
1906 20. juli Bek. om vedkegt for benyttelsen af vand fra Thorshavn vandværk, ::v :
1908 27. maj Lov om byen Thorshavns kommunale styrelse. : .
1909 1. apr. Lov forFænierne om vandledninger. ■ '
1909 30, apr. Lov om ændr, i Jandkommunalloven af 28, febr. 1872 §§ 4— 10. . i . ■
1911 17. jasi. Justm. skr, om. at Vaag kommune på Norderoeme forandrer navn til

Klaksvig kommune.
1913, 18. okl. Bek. om ændr. i bek. 20, juli. 1906 om Thorshavn vandvasrk.
1913 18. okt. Juslitsm. skr. om, al Kvalvig pá Sudero skifter navn tíl Sandvig.
193.9 4. okl. An. om embedslægeva;senet :§ 5. .
1.923 30. jan. Lov vedr, affattelse af kommunale valglister. : .
1923 29, sept. Bek. om ændr. i § 31 i lov af 27. maj 1908 om Thorsha' n= kojm * 

styrelse.
1923 14. den. Lov om ændr. i landkommunalloven af 28. febr. 1872. . .-[M■■■;'
1929 3. sqst. Lagtingsbesl, ang. offentlige forstanderskabsmoder i Frodeho kommune,
1931 14. martð Lov om kommunale valg i -landkommunerne. . í
1931 17. juli Bek. af regier om kommunale valg i -landkommunerne. . ■ ■
1933 23. aug. Vejledning íor kommunernes regnsfcubsforelse. : . ..
1934 5. febr. Ændr. i vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse.
1934 28. juni Justitsm. skr. om indsendelse aí kommuneregnskaber.
1935 30. inarts Lov om inddrivelse aí skatter og afgifler.
1935 27. sept. Ændr. i vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse. . v :;:
1936 12. nov. Skrivstovukoslnaður ti! kommimuforinenn. .
1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk, besl. i borgerlig straffelov §§ 7 —8.
1918 4. febr. Ændr, i lov 28, febr. 1872 om landkommunemes styrelse,
1.919 2. dec. LI, om ændring i reglerne om kommunale valg, :
1950 10. febr, ISæSi landsstyrisins yvir kommunum.
1952 22. marts Landsat. nmdskr. íil kanramnuslyrim viðv. skyldum teirra. :
1.952 17. apr. Kuimg. um valstoð í Kvívíkar kommunu.
1953 8, jan. Landssl. rundskr. íil kommunustyriní um síilu av ognum o. a.
1953 31, juli ReglugerS fyri kommunalu grannskoðararnar.
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LAGTINGET OG LANDSSTYRET 
1863 19. -marts K. 'U. M. -ekr. ang.' ansættelse aí fcirfeekaáserer.
1872 28. febr. Lov om de færoske laisdkoimnuners styrelse.
1894 29. maj Jitslilsm. ekr. ang. valglister.
1919 4. okt. An, om embcdslægeva?sénets ordning § 4.
1923 28. m arls Lov ons Færoernes Lagting.
1923 7. nov. An. om lagtingslovens ikrafttræden.
1930 28. jan. Justitsm. skr. orn .tingets ret til at kræve oplysninger fra embedsmæ-nd.
1930 15. sept. LagtingsbesI, oni diæter og rejsegodtgørelse -lil medlemmer af stående 

udvalg.
19.30 1. okt, Bek, af fortegnelse over valgdistrikter.
1930 29, nov. An. om forhojelse af antallet af medlemmer i lagtinget.
1935 11. maj Lov om ændr. i lov af 28. marts 1923 om Færoernes lagting.
1935 9. nov. Bek. om ændr. af forretningsområderne for flere ministerier.
1939 15. manti Lov om amdr. i lagllngsloven af 1923,
1939 15. marts Lov oin ændret affattelse af forsk. best. i horgerlig straffelov § G.
1939 24. juni Bek. af lov af 28. marls 1923 om Færoernes lagting med senere 

ændringer.
1910 9. maj Best, om midlertidig styrelsesform på Færoerne.
1942 19. nov. Best. om dagpenge for medlemmer af lagtinget.
1.944 3. jan. Best, vedr. valg til Færoernes lagting.
1.944 5. jan, Best. om ophævelse af lagtingets okonomiske fond.
1941 26. okt. Best. om ændr. i laglingsloven af 28. marls 1923,
1.914 22, nov. Best. om valgretsalderen.
1.916 13. juni Best. om folkeafstemning om Færoernes fremtidige statsretslige stilling.
1917 5, sepl. Vislarhaldsútrei&lur tingmanna.
1948 23, marts Lov om Færoernes hjemmestyre.
19 18 5. maj Tingskípan Foroya logtings.
1918 13. maj LI. om 'Færoernes styrelsesordning i særanliggender.
1948 13. maj LI. om Færoernes forvaltning.
1918 13. maj Yviríoka av sermálum.
1918 14. maj LI. om vaig til Færoernes lagting.
1918 14. maj LL om laridsstyremændenes limninger.
1918 15. dee. "V virt&ka av sermálum,
19-19 15, marts Sytingarrættur landsstyrisins.
1.919 28. marts LI. om Fa'roenies oppeborselskontor. 6. 860
1950 10. febr. IíæSi landsstyrisins yvir kommunum.
1950 28. marts Fíggjarlogtmgslóg um byggigrunn.
1950 23. maj Stalsm. skr. o ns statens andel af udgiflerne ved oppeborselskontoret.
1950 5. sepl. LL om ændr. i lov om valg til Færoernes lagling.
1.950 8. sept, Kunng, um logtingsval.
1950 6, okt. Kunng. um flokkar og bókslavmerkijig til logtingsval.
1951 S. marts LI. ons fordeling af landskassens driftsoverskud,
1951 17. marts LI. om amdr. i 11. af 14. maj 1918 om jandsslyremændenes lonninger. 
1951. 31. maj Stalsm. skr. om maskintilsynet som særanliggende,
1.951 29. aug. LI. om ændr. i IL  af 11. maj 1951 om landsstyremændenes lonninger.
1951 18, sepl. Statsm. skr. om hjemmestyrets kompetence,
1952 7, juni T.illægsbevillingalov 1951j52 om bemyndigelse for landbrugsministeren

m. h. t. jordfonden og fa’stegodset som særanliggende.

LANDBOFORHOLD 
1767 28. aug. Fundats for am tsf alt i gk-asscn.
1827 21. dee. Res. om tíirvehederne ved Thorshavn.
1831 25. nov, Fr. ang. retsforholdet mellem lejer og kober eller panthaver.
1833 14. aug. Res. orn lorvehcderne ved Thorshavn.
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1833 16. okt. Ros. om nye kirkegårde,
1833 19. okt. Kane. skr.. hvorved ír . 25. nov. 1831 gores gældende. .
1836 30. marls Sportelregl. §§ 29 og 62,
1850 18. aug. Res. om lorvehedenne ved Thorshavn. ;
1852 12. febr. Lov om afhændelse af oen Lille Dimon. .: .
1857 4. marts Lov, hvorved udstykning af det private jordegods siiges indskrænket. 
1863 19. jan. Lov om afhændelse af de íæslegården Husegård tilh. troer.
1868 30 marls Justilsm. ekr. om lijrvehederne ved Thorshavn.
1877 11, febr, li® , om torvehederne ved Thorshavn, : :
1891 1. apr. Lov om oprettelse af laxidvæsenskommissioner.
1894 13. apr. Lov om afhændelse af troer og grtmdslykker fra statens íæstegods.
1895 10. apr. Falliglove:n § 13 c. . . 
1897 23. apr. Lov ang. indforelse af en ny skyldsætning af jordejendomme § 4.
1905 5. maj Lov, sigtende til at lette udarbejdelsen af nye skode og paiiteregistre.
1911 26. nov. Justilsm. skr. ang. fortidslevninger. :
1917 12, juni Instruks for landbrugskonsulenten. :
1918 4. marts Lov orn vederlagsfri afståelse af kongsjord og beneficeret jord til

anlæg af offentlige veje.
1921 1. apr. Lov om aflosning aí vinlergræsnm-gsretlen på troer, indlagte fra 

fæstegården Husegård og embedsgården Aalekær,
1926 31. marts Lov om landva'senskommissioner.
1928 31. marts Lov om indforelse af en malrikul og oprettelse af et realregister for 

Thorshavn. .
1928 4. apr. Lov om jflg t fuglefangsl m, m.
1928 22. juni An. vedr. matrikul og realregister íor Thorshavn.
1928 25. juni Hegl- for opmåling ved udskiftning på Færoerne.
1928 25 juni Regi. om ansættelse lil skítltemarker ved udskiftning.
1928 25. juni Hegl, for jordboniiering ved udskiftning. ,
1928 19. juli L. M. skr. om dagpenge m, m. ved udskiftning.
1929 23. jan . L. M. skr, om dagpenge m. in. ved udskiftning.
1929 17, okt. L . M. skr. ang. betingelserne for godkendelse af udstykning
1930 27. marts L, M. skr. ang. betingelserne for godkendelse af udstykning,
1930 •!. sept. L. M. skr, om dagpenge m m, ved overudskiftning.
1931 31. marts Lov om salg til Thorshavn kommune af embedsgården Aalekær.
1931 15. juli An, am indforelse af -malrikul og oprettelse uf realregister udenfor

Thorshavn.
1931 18. sept. Bek. vedr. malrikul og realregister udenfor Thorshavn.
1931 29. okl. Rek. om udstykninger og sammenlægninger for udskiftede pladser 

udenfor Thorshavn.
1931 29. okt, Bek, om udstykninger og sammenlægninger i Thorshavn.
1931 10. nov. Bek. ang. distrikter lil htngslebedommelse.
1937 18. maj Lov om benyttelse af indsoer og vandlob.
1937 18. maj Lov om grandeslævne.
1937 18. maj Lov om hegn og markfred.
1937 18, maj Lov om haugers styrelse og drift.
1937 21. maj Lov om jordbrugets fremme,
1938 22, marts Regi. for landbrugsudvalgene.
1938 22. marts Reglem. for landbrugsrådet.
1938 13. apr. Lov om indskrænkning i retten til udstykning af udskiftet jord,
1938 18. maj Bek, om realregister i h. t. § 57 i lov aí 24. maj 1937 om jordbrugets 

fremme.
1938 13. aug. Rek. om udstykninger af ejendomme, optagne i realregisteret oprettet 

i h. t. § 57 i lov uf 24. maj 1937.
1938 21. dec. Lov om bekæmpelse af smitsomme, plantesygdomme og skadedyr.
3939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov.

s . 592 
s .  595 
s .  598 
s . 609
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1939 27. marís Lov om udskiftning.
1941 30. dec. Best. om husdyrbrugels -fremme.
1941 30. dec. Hegler for tilskud li] husdyrbrugets fremme.
1.942 18. marls. Bek. om foranstaltninger mod karloffdbrok.
1942 22. dec. Ændr. i lov af 24. maj 1937.
1944 4. jan. Ændr. i lov af 18. maj 1937 om haugers styrelse.
1945 25, jan. Tillæg til regi, af 25. juni 1928 om jordbonilering.
1949 31. marts Ændr. i hegnloven af 18. maj 1937. s, 889.
1949 31. marls Ll.om ændr, vedr, maLrikulvæsen og realregi&ter. 6. 889.
1949 24. sepi. Landbrugsm. skr. om landbrugsrådels dagpenge.
1950 3. jan, LI, orn vragning af uldvarer til udforsel.
1950 3. jan. Ændr. i lov af 4. marls 1857 om indskrænkning i udstykning.
1950 21. marls Kundg. om vragning af uldvarer til udforsel,
1950 33. marls LI, orn ændr. i W  af 27. marts 1939 om -udskiftning.
Í950  18. dec. Kunng. um slatis-líkk viðv. epladyrking.
1950 18, dec. Kunng. um seySaleljing.
1951 37. ni ar La LI. om ændr. i lov af 18. maj 1937 om hegn og markfred,
1951 15, maj Kunng, um gjold Ul matriku-lskrivstovunn.
1952 7. juni TillægabeviJlingslov 1951/52 om ‘bemyndigelse for landbrugsministeren

m. h. l.jordfonden og fæstegodset som særanliggende.

LANDSSTYRET 
(se lagtinget og landsslyrel)

L E JE
19-1-0 2, dec. Besl. om lejeforhold.
1912 19. dec. Ændr, i best. af 2, dec, 1910.
1.915 24, sept. Best. om 'lejeforhold.
1950 1. marls Ændr. i besl. af 2, dec, 1910 om lejeforhold.
1952 21, apr. Ændr. i best. af 2. dec, 19-10.

LOTTERI
1950 35. juni U. om el fa;rosk klasselotteri.
1951 26, jan. LI om ændr. i nævn-le lov.
1951 22. dec, LI. om a;ndr. i samme.

LOVGIVNING 
3687 35. april Kong Christian den Femtes Norske Lov.
1688 12. maj Reskr. om Norske Lovs ikrafttræden paa Færoerne.
181.4 14. jan. Fredstraktat, art. 4.
1816 6. juli Kgl. res. om oprellelse af Fa:ro amt,
1821 6. juni Kgl. res. om almindelige anordningers anvendelighed.
1821. 8. okt. Fr., hvorved oplæsning af anordninger fra prædikestolene afskaffes, 
1827 7. dec. Reskr. orn udvidelse af fr, 8. okt. 1821.
1829 11. apr. Kane. skr. om almindelige anordningers anvendelighed.
1831 5. aug. PI. ang. indgreb i Kjobenbavns Universitets almanak-privilegium,
1833 19. okl. Kane. skr. ang, anf. pl.s udvidelse.
1852 26. aug. Juslrn. skr, om de for 1821 udstedte anordningers anvendelighed 

på Færoerne.
1854 4. jan. Lov om udvidelse af nogle for Danmark udkomne almindelige anord

ninger og love til Færoerne.
1855 5. juli Justin, skr. om almindelige loves gyldighed på Færoerne.
1867 6. juli Juslni. skr. om lovændringer.
1879 10. juli Bevilling om autorisation af »Dimnmla;ll.mg« som offentligt kimd- 

gorelsesblad,
1896 1. apr. Lov om kuaidgorelse af love og anordninger på Færoerne.
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1903 23. jan. Lo? om Statstidende § 4. :
1904 24, marls Bek. om oplagelse i statstidenden uf forskellige kundgorelser vedr,

Færoerne. . ;
1.912 1. apr, Lo? om ophævelse af kundgorelse ved kirkestævne m. m. : -
1921 21. apr. Bek, om taksien for bekendtgorelser i »Dimmalætting«. ;
1923 28. marts Lov om Færoernes lagling.
1940 9. maj Best, om midlertidig styrelsesform på Færoerne. ,■
1940 9. maj Best. om kundgorelser.
1940 23. oki. Best. om forlængelse aí visse loves gyldighed. . r .
1948 23. marts Lov om Færoernes hjemmestyre. . ; ;
194-8 5. maj Tingskipan Foroya Lagtings. : : .
1948 13. maj 14. om 'Færoernes slyrelsesordning i særanliggender.

LUFTFART ; " Q
1951 31. aug. Overenskomst vedr, luflfartshjaslpemidler i Gronlarid og på Fa;roerne.

LÆGEVÆSEN
(se sundhedsvæsen). .

MOTORKØRSEL
(se færdsel og motorkorsel).

MUSEUM OG FORTIDSMINDER
1868 16. apr. Res. ung. Kirkebonimen,
1914 26. :nov. Juslm. skr. ang fortidslevninger.
1931 1.6. jan, Kirkeinspektion skr. ang. kirkelige genstande.
19-18 16. sept. Li. om fredning af fortidsminder og bygninger. .
1952 2. maj LI. om íortidsmindesamling. .
1952 27. nov. LI. oin ændring i nævnte lov.

NAVN
1930 9. jan. Juslm. skr. om navneforandring.

NÆ RINGSVÆSEN
(se også handel)

1855 21. marls Lov om ophævelsen aí den kongelige enehandel.
1863 13, juli Juslm. skr. om írøringsheretligelse.
1871 22. aug, Juslm. skr. om Ir. om dykkervæsenet af 16. marts 1842.
1874 1 4. febr. Lov om íorbud mod visse .tændstikker. ■ :
1881 7. maj Lov om forandr, i loven af 21. marls 1855 om eneliandelens ophævelse.
1903 23. jan . An., hvorved lov af 14. febr. 1874 om tændstikker udvides. :
1922 30. juni Lov om lukkelid for butikker m, ns. : :
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn, 7, kaj), om beværtninger og forlysidser.
1923 21. nov. An., hvorved lukkeloven af 30. juni 1922 sættes i kraft.
1926 15. jan. Juslm. skr. om-forståelsen af an. af 21. nov. 1923 om lukkelid '.
1934 19. febr, An. om gifte og andre for sundheden farlige stoffer. -:.i
1939 15. marts Lov om hvalfangst. .
1939 15. marls Lov om rutefarl,
1910 10. m aj Best. om brug og udleje af skibe.
1940 1. juni Reglem. om gríndefangsten. ■ :
1940 17. juni Besl. om forsikringsvirksomhed.
1941 15. dee, Best. otn benyttelse af fartojer,
1943 21. dec. Regulativ for dansestuer.
1950 27, maj Lov oin udlån til induslri- og .håndværksvirksomheder.
1.951 6. marts LI. om tilskud til nodvendighedsvarer.
1952 2. apr. An. om hvalfangst.
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1952 7. juni Tillæg-bevillingslov 1951j52 om statstilskud til rugmel.
1952 4- sept. Bek. om salg af færoske kul i Danmark,
1953 31, marts Kunng, um sludning til prísjavnan á neyðsyjijarvorum.
1953 29. sept. Uppískoyli til kunng, um studning til prísjavnan á neySsynjarvorum.

OVERFORMYNDERI
(se umyndighed)

PASVÆSEN
(se polilivæsen)

PENGEVÆSEN, VALUTAFORHOLD
1,9-10 18. dec. Best. om seddelomlob, valutaforhold og handel med udlandet.
1911. 27. marls Bek. om ændr. i kundg. af 18. dec. 19.1.0.
1911 26. apr. I >;•!;. fra valutacentralen om omveksling af britisk valuta.
1942 6. juli Bek. fra valutacentralen om omveksling af britisk valuta.
1945 8, sept. Best. om kronekursen.
1948 17. dee. Valutabestemmelser.
1948 23. dec. Bek. om betalingsoverkomsten med Storbritannien.
1949 12. apr. Lov om pengesedler in. v. på Færoerne. s. 900
1950 24. maj Bek. om ombytning af danske og færoske pengesedler,
1951 20. febr. LI. om valuta.
1952 24. apr. LI. om vnhita og priser,
1953 30. apr. Kundg. af bek. af 11. juli 1917 ang, ind- og udforse! af penge og værdi

papirer m. v.

PENSION 
(se tjenesíeiiuend)

PLANTAGER
1952 27. nov. LI. orn planlager.

PLANTESYGDOMME 
(se landboforhold)

POLITIVÆ SEN
1850 5. apr. Lov om fremmede joders adgang til at opholde sig her i rigel.
1354 4. jan. Lov orn udvidelse af nogle for Danmark udkomne anordninger og 

love tii -Færoerne-, herunder loven uf 5. apr. 1850.
1856 28. jan. Lov ang. brandvæsenet i Thorshavn § TA.
1.856 28. jan. Lov om oprettelse af cn bygningskommission i Thorshavn § 1.
1872 28, febr. Landkommunalíoven § Bl.
1882 23. maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn § 2.
1894 13. upr. Lov indeholdende beslemmelser om politiet på Færoerne.
1897 2.j . apr. Lov orn en ny skyldsaítning § 6.
1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse § 28.
1912 9. maj An. ang. poliliels pligler i slrandingstilfælde,
1915 14. juli Fundats for W. M. Debes legal.
1916 11. apr. Lov om reítens pleje.
191.9 1. okt, An. orn embedslægevæsenet § 14.
1928 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn.
1924 ;->(). sept. Bek. om retsplejeloven.
1928 8. sept. Tillæg til politivedtægt for Thorshavn,
1929 6. juli Bek. om forbud mod salg af skydevåben og ammunition.
1929 7. aug. Reglm. for politibetjentene på Færíierne.
1931 7. febr, Reglem. for politibetjent i Tveraa.
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1931 1.4. marls Lov om ændr, i lov af 13. apr. 1891 om politiel. ■
1931 15. apr. Regi. for den kommunale politibetjent í Vaag. ..
1931 3. juli Politivedtægt íor landkommunerne. :
1935 24. apr. Lov om tilsyn »ned fremmede.
1936 1-4. marts Bek, om anmeldelsespligt og opholdstilladelse for udlændinge.
1938 27. juli Ændr. i regi. íor politibetjent i Tveraa.
1910 28. nov. Best. om afgift íor fremvisning af levende hilleder og offentlig dans.
1943 10. aug. Regkm, for politibetjent i Næs kommune.
1950 11. febr. LI. om indforselsafgifler § 15.
1950 1. marts Landfogden skr. om gebyr for pas.
1952 7. juni Lov om pas.
1952 2. okt. An. om civilforsvaret.

POSTVÆ SEN
192Í) 26. jan. Uek. om postpakker.
1925 5. dee. Juslm. skr. om færdsk som postsprog.
1.950 13. febr.-LI. om indforselsafgifler §§ 13 og Í5.
1951 5. mars Snmsyning fyri útrokning av mnflutningsgjoldum. :

PRISTAL :
1952 24. apr, LI. oin valuta og priser.
1952 21. apr. LI. om pristal. '

RADIO
1927 30. maj Lov om telefoner.
1910 27. nov. Besl. om radiomodtagning.
1947 25. juli Best. om radioudstyr i færiiske skibe.
1950 19. juni Bek. vedr. fiskerimspeklioiisskibes radiotjeneste.

RETSVÆ SEN
1797 20. jan. Fr. om forligelsesindrelniiiger pá'landel i Norge.
1813 23. marts Kane pl. om sysselmænd enes påkendelse af politisager.
1.818 1. sept. Ka ne. skr. om udskrifter af íorligelsesprolofcollen.
1820 12. jan. Pl. om allestar, som skal tilvejebringes íor el skodes linglæsning.
1822 21. sept. Kane, skr. om pl. af 12. jan. 1820.
1827 6. apr. Pl. ang. betaling til íorligskommissionenie og ung. klagerens udeblivelse 

ved disse.
1832 23, maj Kgl. bevilling vedr, fritagelse for summer i sparekassen for Færoerne for 

arrest og beslag.
1836 30, marts Sporteregl. íor rettens betjente pá Færoerne.
1837 1. aug. Kane. skr. ang. pl. af 6. apr. 1827.
1839 27. nov. Pl. indeholdende nærmere -bestemmelse aí D. -L. 5— 3 — 18 og pl, 18. 

jan. 1788.
1841 28. juli Fr. ang. underpant i rorligl gods. v
1843 16. febr. Kane. skr. ang, sportler. V
1857 4. marts Lov. hvorved udslvkningen af det private jordeeods s o ges indskrænket

■ § 19, ' ‘
1.857 29. dee. Lov om grindeíangsten §§ 6—-7.
1858 6. nov. Lov om proklamala i boer.
1.872 25. marts Konkursloven.
1873 1. marls Lov om udnævnelse aí retsvidner.
1874 30. nov. Skifteloven. - 
1876 14. jan. An., hvorved skifteloven af 30. nov. 1874 sættes i kraft. •"•••'-.: 
1879 10. juli An. om forandr, af den i konkursloven og skifteloven foreskrevne

bekendtgorelsesmåde på Færoerne.
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1892 4. nov. An. om lempelser i lov om ■ oprellelse af.-Boretter udenfor Kobeuhavn 
samt om soforklaringer og soforhor af 12. apr. 1892, for så vidl angår 
Færoerne.

1894 30, marls Lov om udpantning.
1894 18. apr. Justm. skr. om sysselmændenes bemyndigelse vedr. auktioner.
1896 1. apr. Lov om forandr, j bestemmelserne om afholdelsen af ting.
1897 18. dee Lov om retternes medvirken lil optagelse aí bevis i udlandet.
1898 24. oki. An., hvorved mævnte -lov af 18. dec. 1897 sættes i kraft.
1902 2. maj An. om den skikkelse, hvori konkursloven af 25. marts 1872 ska! være 

gældende på Færoerne. .
190(5 9. marls Lov am udforelse af notarialforretninger. .
1906 10. mart.-) Instruks for udforelsen aí notarialforretninger.
1908 28. febr. Lov om tillæg til lov af 18. dee. 1897 om optagelse af bevis i udlandet. 
1908 14. nov. An. hvorved nævnte lov af 28. febr. 1908 sælles i kraft.
1917 31. okl. Inslruks om ændr. i instruks aí 10. marls 1906 om nolurialíorrelniinger.
1924 4. juli Juðlm. skr. ang. cirkulærer, som vil være at anvende fra retsplejelovens 

ikrafLtræden at: regne, .
1924 30, sept. Bek. om germemíorelse af retsplejeloven.
1924 31. okt. Justm. skr. ang. indberetninger vedr. foriigsvæsenet.
1926 31. marts Lov om landvæsenskommissioner. .
1926 20. apr. Lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede diklsboer.
1927 12. apr. Lov om ændr. i konkursloven af 25. marts 1872.
1927 4. maj An., hvorved lov af 20, apr. 1926 om tilsyn med eksekulorboer sælles 

i kraft. . .
1927 2. juli Justm. skr. om dagpenge for dommeren
1927 10. nov. An,, hvorved § 2 i lov af 12. apr. 1927 om amdr. i konkursloven sættes

i kraft.
1928 9. febr. Justin. skr. om retsafgifter samt om befordringsgodtgørelse og dagpenge

lil dommeren og hans fuldmægtig.
1928 31. marts Lov om matrikul og rea-lregisler for Thorshavn §§ 2 og 15.
1928 4. apr. jagtloven § 31.
1932 1. okt. Bek, af lov om rettens pleje.
1934 14. febr. Lov om tillæg til konkursloven.
1934 31. okl. An., hvorved lov af 14. febr. 1934 om tillæg til konkursloven = ætles i

kraft. .
1935 11, maj Lov for Færoerne om rettens pleje.
1935 23. sept, An. om gennemforelse af lov af 11. maj 1935 om rettens pleje,
1935 23. sepi. Vejledning ang. valg lil nævningcgrundlislen.
1936 11. jan. Vejledning íor pantefogder.
1936 5. okt. An. om auktionsledere.
1937 31. marts Bek, ang. auklionsSederes sikkerhedsstillelse ni. m.
1937 9. apr. Bek. om kontrolforanstaltninger overfor auktionsledere.
1937 9. apr. Inslruks for auktionsledere.
1937 7. maj Lov om ændr. i retsplejeloven,
1938 13. apr. Lov om ændr. i retsplejeloven.
1939 15. marls Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov.
1939 15. marts Lov om ændr. i retsplejeloven.
1939 15. maj Lov oin ændr. i retsplejeloven.
1910 9. maj Besl. orn kundgorelser.
1910 17. juni Best, om visse processuelle og administrative forhold.
1940 12. aug. Bek. om deponeringssled.
1910 23. okt. Best. om forlængelse aí visse loves gyldighed,
1940 30. okt. Best. om forandr, aí visse retsafgifter.
1911 13. nov. Best. om vederlag til stævningsmand for forkyndelse i straffesager. 
19-44 4. jan. Be,.-t. om ændr. i retsplejeloven.
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1915 31. aug. Best. om ophævelse af forsk. hest. vedr. processuelle og adm. forhold.
1915 21. sept. Best. om gebyrerne for udpantning. ■ ■■ >
1949 24. juni Juslm. skr. om tinglæsningsvæsenel og overformynderiet.
1950 23. maj JusLm. skr om drifLsudgiiterne ved reLsbygningen i Thorshavn. :
1.953 10. apr. LL om gebyrer ved udpantning. . ; .

RÅSTOFFER I UNDERGRUNDEN . -  .
1932 15. maj Koncessioner for La sodete miniere des IsJes Feroe. .-■■■: : . . :
1950 8. maj Lov om efterforskning og indvinding af råstoffer i kongeriget Danmarks

undergrund.
1952 18. apr. Statsm. skr. orn brydning af tufsten. . . . :
1952 4. sept. Bek. om salg aí færoske kul.

SKATTER OG A FG IFTER .. ; : r
1 Skat på fast ejendom. . ■

1810 8. febr, Fr. om afgift, ved overdragelse af last ejendom samt af arv m. «n. : .
1867 29. marts Lov ang. en ny skyldsætning af jorderne på Færoerne.
1897 23. apr. Lov ang. indforelse af en ny skyldsætning af jordejendomme.
1898 27. okt. Justin, skr, ang. anf. lovs ,§ 1. : •:
1908 1. apr. Lov om aflosning af tiende og forandr, i forsk, skaller og afgifter.
1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse i§ 31 (bygningsskat). ■ ;
1910 1. apr. Lov om ophævelse af lov om kapitelslaksien af 1. maj 1868. v- :
1923 12, marts Lov ont den kommunale beskatning § 37.
1928 25. juni Reglm. íor ansættelse til skattemarker ved udskiftning.
1.9 18 17. dee. LI. om ophævelse af matrikulskal m. v. .

2, Indkomstskat.
1.923 12. marts Lov for Færoerne om den kommunale .beskatning.
1928 7. marls Lov om ændr. i lov af 12. marts 1.923 § 30.
1935 30. marts Lov om inddrivelse af skatter og afgifter.
1.939 16. febr. Lov om ændr. i Jov af 12. marts 1923. .
1939 15. maj Lov om personlig skat til amtskommunen.
1939 18, dee. Inslruklionshæfte fra laglingels skalleudvalg.
1941 23. dee. Best. om oprettelse af et ligningsråd,
1942 23. dec. Best, om ændr. i lov af 12. marts 1923.
1914 11, dee. Ændr. i best. af 23. dec. 1941 om ligningsråd. :
1911 11. dee. Best. vedr. TryggsngarsambandiíS Foroyar § 3. ;
1915 24. sepl. Best. om inddrivelse af personlig skat til amtskommunen. :
1947 11, marts Best. om ændr. i lov af 12. marts 1923,
1.947 27. dee. Ændr. i lov af 12. marls 1923.
1919 31,aug. LL om -lilfojelser til § 32 i loven af 12. marls 1923.
1951 17. marts LL om ændr. i lov af 12, marts 1923,
1951 22. dec. LL om ændr. i lov af 12. marls 1923.
1952 28, marts LL orn skat til landskassen. :
1.953 25. íebr. Skattedepart, skr. om danske firmaers oplysningspligt om Jonindiægler.
1.953 26, m arts LI. om indkomstskat aí renler af indestående i færiiske banker og

sparekasser.
1953 26. marts LL om skat til landskassen. ;
1953 26. marts LL om ændr. i lov af 12. marts 1923.
1953 30, juni Reglugerð um imilokuskatt av rentum.

3. Arveafgift.
1921 8. nov, An., hvorved lov om arveafgift af 27. maj 1908 sættes i kraft.
1921 30. dee. Bek. om stedet for indbetaling af arveafgift.
1921 30. dee. Best, om beregningen og opkrævningen af arveafgift.



4 Indjorsds- og  frcmstillingsafgijter og udforschafgift.
1897 25, febr. Instruks forkarantænebetjente § 9 (toldkontrol).
1939 18. sept. Bek. om opkrævning af afgiíler.
1917 2. sept. Best. om udforselsaígift.
1917 16. dee, Bek. om opkrævning af udforselsafgift for salt- og klipfisk.
1950 11. febr. LI. om indforselsafgifter m. tn.
1950 7. sept. LI. om ændr. i 11. af l l le b r .  1950.
1950 6. okt. LI. oin ændr. i samme.
1951 5. marts Samsyning fyri útrokning av inníluLningsgjoldum (dunski tollslovn-

urin).
1951. 6. marls LI. om ændr. i U. af 11. febr. 1950.
1951 18. dee. LI. om ændr. i samme.

5 Afgift a f motorkoretojer.
1930 19. marts Lov om motorkoretiijer § 32.
1930 29. nov. Bek. om motonkoreiojer, afsnit IX .
1951 16. marls LI. om afgift på motorkoretojer.
1.951 5. apr. Kunng. um avgjald uppá molorakfor.

6 Hundeafgifí til kommunen.
1928 31. maris An., hvorved lov aí 18. apr. 1925 om humleafgift m. m. sa;Ltes i krafl.

7 Stempelafgift.
1.929 23. npr. Bek. af lov om stempelafgift §§ 1— 5.

8 Afgifter vedr. handel.
1855 2L  marls Lov om ophævelse aí den kgl. enehímdel § 10.
1.881. 7. maj Lov om forandring i loven af 21. marLs 1855.
1.892 30. marts Lov oin forskellige skaLler og afgifter § 15.
1933 13. dec. Lov om handelsrejsende.
1950 21. febr. LI. om ændr, i afgiften for antagelsesbeviser for handlende og handels

rejsende.
9. IndMarcringngebyr.

1855 21. marts Lov om enehan delens ophævelse §§ 5-—6.
1881 23. apr. Lov om fremmedes fiskeri § 3.
1892 30. marls Lov om forskellige skatter og afgifter § 14.
1892 31. maj Justin, skr. om viseringsgebyrer.
1935 30. marls Lov om gebyr for eftersyn af skibspapirer.
1939 15. marts Lov om skibsafgifter.

10. Afgift a f hvalfangst.
1905 3, juni Bek. om regler for opkrævning af aígift af hvaler.
1939 15. marts Lov om hvalfangst § 9,

11. Apotekerafgift.
1937 22. sept. An. om apolekervæsenet, kap. V1IL

_ 12. Biogm fafgift._
1.922 17. marls Lov om biograf lealervæsenels ordning § 11.
1940 28. nov. Best. om afgift for fremvisning af levende billeder.

13. Retssportler.
1836 30. maris Sportelreglemcntel íor rettens betjente på Færoerne.
18-10 24. dee. Kone. skr. ang. gebyr for íorlmd.
1857 29. dee. Lov om a:ndr. i sportelreglementet.
1867 9. sepl. Justm. skr. ang. notarialgebyrer.
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1868 26. maj Lov om afgifler af frivillig« auktioner over handelsvarer § 5.
1874 30. nov. Lov om belaling for de lil skiftevæsenet henhorende forretninger. : ■
1936 11. jan. Vejledning for pantefogder.
1936 5. okl. An. om auktíonsledere § i. :;
1940 30. okl. Best. om forandr, af visse retsafgifter.
1915 24. sept. Best. om gebyrerne for udpantning. ■■■.■ ̂  v
1953 10. apr. LI. om gebyrer ved udpantning.

11. Forskelligt; bestemmelser. . ■ ■.
1881 18. marls Lov om ophævelse aí næbbelolden. .
1892 11. marls Lov om tilkobsafgifl a í skibe, der indfores lil Færoerne. ; .
1895 10. apr. Lov om Ealtigvæsenet § 7, jfr . kg! konf. af 28. aug. 1767. ■. ■ :. 
3908 1. apr. Lov om aflosning af tiende og forandr, i íorsk. skaller og afgifler. 

kap. III.
1912 1. apr. Lov om ophævelse af kundgorelse ved kirkeslævne § 2.
1921 29. marts Lov om kirkernes styrelse .§§ 8— 9. jfr . § 11.
1925 21. jan. An. om menighedsråd § 13. . :
1928 17. marts Aii. om lempelser j somandsloven (den særligt* iiskerpåmiin-tnng) 
192B 31. marts Bek. af lov om sonæring af 28. febr. 1916 med senere ændr. § 23. 
1928 11. maj Bok. af lov af 29. marts 3924 om toldafgifterne (den danske loldlov) 

§ 2 a. ' : ; -
1935 30. marls Lov om inddrivelse af skaller og afgifter.
1939 15. marts Lov om rutefart § 4. .
1939 9. juni Toldcpartem. skr. om færosk fiskekonserves og fuglekonserves toldfri

indforsel til Danmark.
1940 17. juni Best. om forsikringsvirksomhed § 7. ■ . ,v
1940 27. nov. Best. om radiomodtagning § 12. .
1940 28. nov. Best, om afgift for fremvisning af levende billeder og afholdelse af

offentlig dans.
1.941 11. dec. Best. vedr. Tryggingarsambandið Foroyar § 4.
1948 15. sept. LI. om fritagelse for skatter og afgifter for sygehuse.
1950 16. anarls LI. om ekspeditionsgebyr for indforselsbevillinger.
1950 19. aug. Indenrigsm. skr. om tilbageholdelse af Idn for skal, der skyldes i

Danmark. :.
1951 28. marts Bek. om afgifter for skibes måling. :
1951 15. maj Kunng. um gjold lil matrikulskrivslovuna. .-  :
1952 30. juni Bek, om opkrævning af visse tonnageafgifter. . . .;

SK IFT E :; :
(se arv og skifte)

SKOLE- OG UNDERVISNINGSVÆSEN
1. / almindelighed. :

1854 1. marls Lov om ordningen af skole- og undervisnmgsvaisenet på Færíierne.
1872 28. febr. Lov om landkommunernes styrelse §§ 15— 16 (skolekommissioner).
1933 20. maj Lov om skolekommissioner.
1933 30, juni U. M. cirk, vedr. opforelse af skoler og lærerboliger.
1934 31. maj U. M. skr. om valg lil skolekommissioner.
1939 15, marts Lov om ændr. i lov af 1. marts 1854. :
1943 28, sept. Skoledir. skr. om vedligeholdelse af skoler.
1953 26. marts Finanskgtingslov orn landsskolekonsulenlerabede.

2. Færoernes mellem- og realskole.
1854 1. marls Instruktion íor lærerne ved Thorshavns skoler. .
1905 27. juni Regulativ for lærerrådet ved mellemskolen i Thorshavn, se’bek. 22. fébr.

1910 § 7. : ^
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1910 22. febr. Bek. ung. best.. íor Færoernes mellem- og realskole.
1.921 27. jan. U. M. skr. ang. vikarforliold. .
1921 21. juni Bek. om ændr. i bek. aí 22. febr. 1910 § 5.
1922 12. juni Lov om pensionering af -lærere og lærerinder ved Færoernes mellem- og

reakkole.
1922 13. dec. Bek. o.m ændr. i bek. 22. febr. 1910 §.§ 9— 10. .
1.924 13. okt. Bek, om ændr. i ænf. bek. §§ 1— 2, .
1928 23. juli Bek. om ændr. i aní. bek. § G.
1.917 13. febr. -Lag-tingsvedt. om huslejegodlgorelse Ul lairere ved mellemskolen i 

Thorshavn.
1953 .31. marts Finanslov om læreres beliolden af alderstillæg, selvom ikke fast 

ansællelse ved -skolevæsen i ovrige kongerige.
1953 2. sept, Bek, om ændr. i res. af 3. febr. 193.0 om Færoernes mellem- og 

realskole,

3 Kom m tmeskolerne,
1896 25. juni Bek. ang. nogle forundr, i lov af 1. marts 1854 (Thorshavn kommune

skole). .
1908 27. maj Lov om byen Thorshavns sLyrelse § 24.
1912 16. jan. An. ang folkeskolen i bygderne på Færoerae.
1.920 27. ,maj Bek. ang. ændr. i an. af 16. jan. 1912 vedr. folkeskolen § 7.
1924 15. nov. Bek. om autdr. i ferieplanen for Thorshavns -kommuneskole, lov 1854 

§ 16.
1926 5. jan Kgl. res. ang. ferien ved Tveraa skole.
1927 3. maj Bek. om ændr. i de 29. maj 1896 fastsatte best. for Thorshavn

-kommuneskole, bek. 1896 § 6.
1931 22. juli An. om ændr. i an. af 16. jan, 1912 ang. folkeskolen.
193,3 20, maj Lov om skolekommissioner.
1938 8. sept, Bek. om ændr. i an. af 16. jan 1912.
1938 12. dee. An. om ændr. i an. af 16. jan. 1912,
1.939 15. marls Lov om ændrel affattelse af forsk. besl. i borgerlig straffelov.
.1942 1.1. juni Skoled. skr, om vandrelæreres logis.
1.944 16, nov. Bek. o.tn ændr. i bek. af 25. juni 1896 ((Thorshavn kommuneskole).
1.948 3, febr. Ændr, 1 an. af 16. jan 1912.
1948 10, febr. Ændr. i ferieplanen for Thorshavn kommuneskole.
1950 1.3. upr. Landss. skr. um honorarir ti! mspektiótiina av hygdaskúlum.

4 Lonningsbeste.mmeher.
1893 29. marts Lov om pensionering af lærere og -lærerinder ved olmueskolevæsenel 

på Fairoerne,
1928 31. marts -Lov om pension og eflerindtægt for -lærere og lærerinder i folkeskolen

på Færoerne.
1935 24-, apr. Lov om ændr. i lov 29. marts 1893,
1949 12. apr. Lov om lonninger og pensioner til lærere ved folkeskolen. s, 889
1950 27. okl. Skoletlir. drk. vedr. boliggodtgorelse til lærere.
1953 19. jan, l 1. M. skr. om flyltegodtgorelse.
1953 21. febr. Skoled. skr. om boliggodtgorelse,
1953 21. febr. Skoled. skr. om indre vedligeholdelse af lærerbolig.

5 Seminariet.
1939 2. maj Vedtægl for Færiiernes seminarium.
1944- 21. dee. Æ ndr. i samme.
19 37 6. aug. Ændr. i samme
1950 30. aug. U, M. skr. om honorar til forstanderen for seminariet
1950 27, okL, U, M. skr. om aflonning af seminariets lærere.
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6 Forskellige bestemmelser. . ■ ..
1818 C. juni Kane. skr. om el fond tii anskaffelse af nyttige skoleboger.. : :. 
1829 7. jan. Kgl. res. ang. skolevæsenets midler.
1829 14, jan. Kgl. res. ang. samme. :
1832 18. apr. Kgl, res. ang. samme.
1846 31. dec. Sogrseprajst Eng elsteds legal til skolevæsencis fremme på Færo,
18 IS 11. febr. Reglm. for koniinunilels stipendiet og regensbenefidet. . : .
1864 18. febr. K. U. M. skr. ang. fondet lil anskaffelse af myitige skoleboger. . ■
1893 25. apr. Kong Frederik den Syvendes legat til bedste for almueskolen ; i 

Thorshavn. ;
1911 11. jan. K. U. M. dkr. ang. færoske elevers optagelse på Soro skole. :
191.5 23. febr. K. U. M. skr. ang. uddeling af bevillingen lil understottelse af færinger 

til uddannelse på seminarium i del ovrige kongerige. :; . ; :
1915 2. aug. K. U. M. skr. ang., hvorvidl en lærerinde med eksamen fra Færoernes 

seminarium kan betragtes som kvalificeret ansSger ,lil forskolelærerinde- 
embede i det egentlige kongerige. .

1917 1. marls U. M. der. om autorisation af læremidler ved de færoske folkeskoler. :
1.921 29. okt. Dr. phil. Jacob Jacobsens legat. ..
1922 1. apr, Bek. af lov om navigationsundervisningen af 28. febr. 1916.  ̂ . :
1.922 21. aug. Skoled. bek. ang. skolernes forhold overfor tilfælde af smitsomme

sygdomme. :
1927 12. febr. Skoled, eirk. om benyttelse af folkeskolens lokaler. : . :
1.928 22. m aj U. M. skr. vedr. sager om afskedigelse af lærere.
1929 3. okt. U. M. skr. ang. anvisning af bevillinger lil skolebygninger. . : •:
1930 12. marls U. M. skr. ang. vikarlon for lærere på årskursus på slatens lærer-

bojskole. .
1930 14. marts U. M. skr. ang. tiilægsprove i færosk ved seminariet. .
1935 11. maj Lov om tilskud til ungdomsskoler og aftenskoler. .
1935 7. okl. Bek. om tilskud fra staten tii ungdomsskoler og aftenskoler, :
1936 3. dec. Skipan fyri Skúlabókagrunnsn.
1939 25. maj An. om studentereksamen for privatister.
1940 5. juli Bek. om vikar, :
1.917 5, febr. U. M. skr. om rejsetilskud lil bojskoSeopboId. : .
1919 28. marls LI. om idraHsrådgiver. s. 867
1949 28. marts LI. om navigationsskoler. s. 867
1949 13. apr. U. M. skr. om timebetaling i aftenskoler. i
1951 5. febr. U. M. dkr. om aflosning af den Færo nedlagte latinskole tilk. årlige

ydelse fra Beerslev kirke.
1951 28. apr. U. M. skr. om færoske -borns optagelse på kostskoler.
1951 1. juni Skoled. eirk. vedr. statstilskud til skolebygninger.
1952 31. marls Finanslov for 1952/53. Aflosning af deputal. hjemlel ved reskr. af

18. apr. 1,832.
1952 3. juli Lí. M. skr. om tilskud tij friskoler. ■ :
1952 9 .okl. Skoled, skr. om læreres pligt at undervise ved hele skolen. —.
1.953 6. marts U. M. eirk, om statsunderstottelse til Færinger på folkehøjskoler. :
1.953 8. juni An, om studentereksamen ved Lag tingets studenterkursus.
1953 29. juni l j .  M, skr. om statstilskud til lærerbolig. :

SPORTELVÆ SEN 
(se xelsvæsen)

SPRÆ N G STO FFER ^
(se brand- og bygningsvæsen)
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STATSTIDENDE 
(se lovgivning)

STEM PELVÆ SEN
(se skaller og afgifler)

STRAFFELOV
1930 15. apr. Borgerlig straffelov.
1930 15. apr. Lov om ikrafttræden af 'borgerlig straffelov. -
1952 7. juni Lov om ændr. i borgerlig straffelov,

STRANDINGS- OG REDNINGSVÆSEN 
(se poltivæsen)

STATISTIK
1933 25. marts Lov for Færoerne om statistik.
1936 9. jan. Bek, for Færoerne orn slalislik.
1936 20. juni Bek. om a;ndr. i bek. af 9. jan. 1936.
1950 3. jan. LI. om statistik.
1950 24. marts Bek. om fiskeristatistik.
1950 18. dec.Kuimg. um slatislikk viðv. epladyrking,
1950 18. dec. Kunng. mm seySaleljing.

SUNDHEDSVÆSEN

1. Lægevæsen og tandlæger.

1914 21, apr. Lov om eanbedslægevæsenets ordning.
1919 4. okt. An., hvorved lov om embedslægevæsenets ordning aí 21. apr. 191 1 

sættes i kraft.
1919 4. okl. Bek. orn de færoske embedslægers bopæl,
1921 1. dec. Inslruks for amtslægen. s. 243
1921 1. dee, Instruks for kredslæger. s. 249
1921 1. dee. Instruks for foretagelsen af lovmæssige obduktioner. s. 266
1928 27. sept, Lagtingsbcsl. vedr. kommunelægernes rejsegodtgørelse.
1931 LI. okt. An. om ændr. i an, af 4. okt, 1919 om embedslægevæsenel.
1935 26. febr. An. om udðvelse aE -lægegerning,
1935 24. juni Bek. om optegnelser og indberetninger ang, fodsler.
1938 22. juni An. om udðvelse aí landlægevirksoinhed.
1939 B0. jan. An. om ændr. i an, af 1919 om embedslægevæsenet.
1939 IC. febr. Indenrigam. skr. om kommunelægestilling.
1939 22. dec. An. om ændr. i an. 1938 om landlægevirksonihed.
1939 22. dec. An. om ændr. i an. 1935 om udðvelse af lægegerning.
1940 1 9. febr. Indenrigsm. skr, om kommunelægers behandling af íaltige og alders-

rentenydere.
1940 22. nov. Ændr. i an. 1938 om tandlægevirksomhed, s. 765
1918 5. jan. Færo amt. sikr. om kommunelægers ÍJytLegodlgorelse.
1919 28. jiilí Indenr. skr. om embedslægers dagpenge,
1.950 21. marts Bek. om befordringsgodtgørelse til de færoske embedslæger.
1951 19. juni Handelsm. skr. om lægeundersogelse af skibsmandskab.
1952 17, dec. LI. om fordeling af Færoernes andel af kommunelægernes lon.
1952 17. dee. Ny lægeordning på Fa;roeme, se nole til ovennævnte lov om kommune

lægernes lon.
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2 Sygehuse,
1895 10. apr. Lov om fattigvæscaiel i§ 44 in fine.
1921 21, dee. Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexandrines legat til lordel 

for Dronning Alexandrines hospilal.
1921 17. okl. JuleniærkelegateL
1928 25. sept. Pensionsregler íor sanatoriet.
1931 31. marts Lov om salg al embedsgården Aalekær sSHJ 1 og 3.
1.933 19. sept. Reglem, for karantæne- og epidemisygehusel.
1935 1. íebr. Færii amt skr. ora indiaiggel.se på sindsygehospilaí. : .
1939 15. marts Lov om sygehuse. :
1939 25. marls 'Færci amt skr. om sindsyge.
1939 15. maj Tillægsbevillingslov, anm. om sanatoriet.
1911. 4. apr. Reglement íor sygehusene. .
1947 18. marts Hvilehjeinmet Nainas hygge- og invenlariefond.
1948 15. sept. LI. om fritagelse for skaller og afgifter íor sygehuse.
1949 27. apr. Lov om ekspropriation af grunde til sygehuse,
1952 7. juni Tillægsbevillingslov for 1951/52 om forhojelse af statstilskud lil 9 kr.

pr. sygedag. ,

3 Jordcmodarvæsenet. . . , . :
1871 25. marts Bek. om fripladser på fodseSs- og plejestiftelsen for jordemoder- 

elever fra Færoerne. .
1914 13. juni Lov om j ordemodervæsenet.
1919 4. okt. An. om embeds! aigevæsenet § 11.
1920 11. febr. An., hvorved Lov om jordemodervæsenet af 13. juni 1.914 sættes i

kraft.
1920 12, febr, Justm. skr. om Færoernes inddeling i jordcmoderdislrikter.
1921 1. dee. Instruks for amts-lægen •§§ 3 og 7. s. 243
1921 1, dee. Instruks íor kredslæger § 7. s. 249 
1921. 1. dee, Instruks for alle lil praksis berettigede jordemodre. s. 258
1922 2. jan. K. M. skr. ang. jordemodrenes indberetninger til præslerne.
1925 28, ments Bek. om anulr. i instruksen for jordemodre.
1925 1. apr. Lov om forandr, i lov af 28, apr. 1916 § I (befordringskasser).
1926 13. dee. Bek. om ændr, i insliuksen íor jordemodre aí 1921.
1931 19. marts Bek. ran mindstebetaling for dislriktsjordemodre.
1934 9, okl. Lagtingsb. om konslitutionshonorar for jordemodre. :
1939 4'. marls An. om ændr. i an. af 1920 om jordemodre. . .
1939 22. dee. An. om ændr. i samme,
1941 26. juni Bek. om ixiindstebelaling for disLriktsjordemodre, :
1943 21. apr, Best. om dyrtidstillæg, .
1.947 15. apr. Ændr. i an. 1920 om jordemodervæsenet. ■ ..
1953 28. aug, An., hvorved lov af 31. marls 1.953 om udovelse aí jordemodergcrning

sættes i krafl. : ■:
1953 28. aug. An,, hvorved lov af 31. marts 1953 om dislriktsjordemodre sættes 

i kraft. s. 1077

4 Apolekdrvæsen.
1831 26. juli PI. ang. konrogstilsælnmg til arsenik, som fra apotekerne sælges til 

brug mod skadelige dyr.
1.833 19. okl. Kane. skr, om, al nævnle pl. gores gældende. ■.
1898 4. maj 'Kgl. res, om el apotek i Thorshavn.
1918 30. nov, An. om udlevering aí berusende drikke fra apoteker, :
1918 13, dee. Bek. om håndkobsudsalg.
1921 1, dee. Instruks íor amtslægen § 6. s. 243
1921 1. dee. Instruks for kredslæger § 6. s, 249
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1923 21, nov An. om lukketM § 2 a.
1928 4. apr. Lov om forbud mod al drive erhverv med berusende dnkke § 1,

andel alk.
1934 19. febr. An. om gifle og andre for sundheden farlige isloffer.
1934 19. febr. Bek. om apotekeres udlevering a fg ifte  og andre for sundheden farlige 

stoffer.
1934 19. febr. Bek. orn opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af for sund

heden farlige sloffer.
1936 25. jan. An, om anvendelse af sundhedsfarlige stoffer tiS kosmetisk brug samt

af sundhedsfarlige farver lil teknisk brug.
1937 22. sept. An, om apotekervæsenel.
1940 22. jan. An, am ændr. i an. af 1937 om apotekervæsenel.
1941 6. juni Befc, vedr. apotekervarer.
1946 15, aug. Bek, om ophævelse af midl. best. om medicintakster.
1919 28. marts LI. om apotekervæsenel, s. 860
1.949 2. dec. LI, om ekspropriation ti! apolek.
1.9-19 16. dee. LI. om apotekerfond.
1953 3. jan. Skr. fra Danmarks apotekerfond.

5 Karanlærte- og  epidetnivæsen.
1810 4. febr. Kane. skr. ang. ledsagelse af horn med vaccine.
1854 1. marts Lov oni skolevæsenet § 1 1 ,  forste pkt,
1860 27. jan, Juslm, skr. om, at su-ndhedspas er gebyrfri.
1872 8. jan. Lov om -foranstaltninger lil al forhindre den asiatiske koleras ind

bringelse til Færiierne.
1872 13. apr. Kgl, res. om amtels bemyndigelse vedr. lov af 8. jan. 1872.
1872 15. apr. An. om hornekopper,
1878 26. marls An. om cksantenialkk tyfus.
1879 16. okt. Bek. om fritagelse for lægeundersøgelse,
1882 27. febr. An. om -mæslinger og skarlangensfeber.
1895 30. marls Lov om tilsyn med udvandreres befordring § 8,
1897 25. febr. Bek. ang. karanlænevæsenet.
1897 25. febr. Instruks for karantænehetjerile,
1906 9. marts Lov om indpodning af kokopper.
1906 10. marls An, om den offentlige koko'ppeindpodnhig på -Færiierne.
1907 9. apr. An, om meningitis eerebrospinalis,
1912 19. sepl. Regulativ ang. behandling af lig.
1912 19. sept, Regulativ ang desinfektion.
1916 81. juli Cirkulære om fnal.
1920 16. d ec, Bek. om sinilstof.
1.921 1. apr. Lov om de til Færiierne ankommende skibes forpligtelse lil fiirst -at 

anlobe visse havne.
1922 17. marts Lov oni foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse på 

■Færoerne.
1922 21, aug. Bek. fra skoledirektionen ang, skolernes forhold overfor tilfælde af 

sin ilso mme sy gd om m e.
1922 16. isepl. Skr. fra Færo amt ang. gennemforelsen af lov 17, marts 1922.
1922 28. okt. Juslm. skr. om, at cirk. af 31. juli 1916 om fnal skal finde anvendelse.
1922 28. okt. Juslm. skr. om, al bek. af 16. dec. 1920 om smitstof skal finde anvendelse.
1929 17. sepl, Juslm. skr. om statens andel af udgifterne if. lov af 17. marls 1922.
1930 1. juli Juslm. skr. om -statens andel af udgiflerne if, lov af 17, marts 1922.
1.931 14. marls Lov om ændr, i lov aí 8. jan 1872.
1932 12. jan. Bek. om ændr, i bek, aí 1897 ang. karanlænevæsenet.
1932 12. jan. Bek. om ændr. i instruks af 1.897 for karantænebetjente.
1932 23, dec. Lov om afskaffelse af sundhedspas.
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1933 19. sepl. Reglem. íor karantæne- og epidemisygehuset. . :
1936 17. juli Indenr. skr. oin embedslægers behandling af ínatpalienler. .. . 
19.39 15. marls Lov om ændr. i lov af 1922 om smitsomme sygdomme.

6 Sundhedsforhold m, m.
1835 6, aug. PI. ang. handlendes iagttagelse af sikkerhed i henseende lil svovlsyre 

og lign.
1841 21, oJtt. Kane. skr. oin, at pl. af 6. aug. 1835 udvides lil Færoerne.
1878 29, marls Lov om ligsyn på Færoerne. :
1881 7. maj Lov om sundhedsvedtægter m. rn. på Færoerne.
1882 23. maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn,
1888 19. juni Ændr. i samme.
1889 12, jan. Juslm. skr. om § 6, andel stk. i ligsynsloven af 1878.
1908 23, dee. Bek. om ændring i Thorshaviis sundhedsvedtægt af 1882. :
1910 14. juni Bek. om ændr. i samme.
1913 27. sept. Bek. om ændr. i samme.
1919 4. okt, An. om embedslægeviesenet § 7,
1921 1. dee. instruks for amtslægen § 9.
1923 19. nov. Politivedtægt, for Thorshavn, kap. 8.
1924 21. jan. Sundhedsvedtægt for Klaksvig.
1921 1. apr. Vejledning for ligsynsmænd, :
1928 5. maj Bek. om ændr, i sundhedsvedtægt for Thorshavn af 1882,
1.929 13. aug. Heilsusamlykl fyri Sands koinmunu.
1932 22, jan, Bek. ang. dodsallesler.
1934 19. febr. An, om gifle og andre for sundheden farlige sloffer.
1934 19. febr. Bek. om apotekeres udlevering af gifte og andre for sundheden farlige 

sloffer.
1934 19, febr, Bek. om opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af for sunil- 

heden far! ise sloffer,
1.936 25. j an. An. om anvendelse af sundhedsfarlige sloffer lil kosmetisk brug samt 

sundhedsfarlige farver lil leknisk brug.
1913 21. dee. Regulativ íor dansestuer.

7 Tubárhdosi
1918 12. marts Lov om foranstaltninger 1.51 tuberkulosens bekæmpelse.
1921 1. apr, An., hvorved anforle lov af 12, marls 1918 udvides til Fa:roerne
1924 29. marts Lov om slatssloite lil tuberkuloses sygebehandling. .'
1921 30. sept. An., hvorved anforle lov af 29. marls 1924 udvides til -Færoerne
1928 2. apr. Juslm. skr, ang. slalsanerkendelse aí Foroya felag móli luberklasjúku.
1.939 22. maris An. om ændr. i an. af 1921 om tuberkulosens bekæmpelse. :
1939 21. nov. Lov om luberkuloseundersogelse af fiskeskibes mandskab,
1950 10. maj Lov om ændring i anforle lov af 21. nov. 1939. ....
1952 7. marls Lov om slaísstotte lil tuberkuloses sygebehandling.
1952 6. maj Kunng. um upphald á luberklasjúkrahúsiirn í Danmark. ...........

/i Sygekusscvæsen : :
1915 10. maj Lov om anerkendle sygekasser. v
1916 28. apr. Lov om offentligt tilskud lil læge- og sygebefordringskasser. :
1921 1. apr. Lov om ændr. i lov af 28, apr. 1.916 om befordringskasser,
1921 30. dec. Bek. ang. tilskud af statskassen lil sygeplejesagens fremme. : :
1922 2. nov. Bek. vedr. sygeíorsikrijigen på 'Færoerne.
1.925 1. apr. Lov om ændr. i lov aí 28. apr. 1916 om befordrlngskasser. .
1929 13. febr. Bek. ang. optagelse i anerkendte sygekasser af arbejdsfore, kronisk

syge personer.
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1930 21. febr. An., hvorved lov af 10. maj 1915 om anenkendte sygekasser, således 
som denne er ændret ved senere love, sæíles í kraft.

1932 27. apr. An. om ændr. i an. af 1.930 oin anerkendLe sygekasser.
19 11 14. marts Ændr. i an. af 1930 om anerkendte sygekasser,
1911 14. marts Bek. til vejledning om indtægter og formueforhold, der helinger 

optagelse m. v.
3941 14. marts Regler ang. de i sygekasseanordn. § 9 omhandlede udvalg.
1949 12. apr. Regler for de færoske sygekasser og den færoske sygeforening ang,

invalideforsikringen.
1950 13. dee. Social ni. skr. om refusion af sygekassernes udgifter til insulin o. 1.
1953 8. juni Bek. om de indtægts- og formueforhold, der betinger en persons

medlemskab som nydende medlem i anerkendt sygekasse.

SYGEHUSE 
(se sundhedsvæsen)

SYGEKASSER
(se sundhedsvæsen)

TANDLÆGER
(se sundhedsvæsen)

TELEFON- OG TELEGRAFVÆSEN
1926 31. juli Koncession på itelegrafkabel mellem Shetland, Færoerne og Island.
1927 30, maj Lov om telefoner på Færoerne,
1928 26. sept. Pensionsregler for telefonvæsenet.
3950 28, febr. Regi. um umsking av lelefotiverkiinmi.

THORSHAVN
1856 28. jan. Lov ang. brandvæsenet i Thorshavn,
3856 28. jan. IjOv om oprettelsen af en hygningskommission i Thorshavn.
3863 19. jan. Lov om afhændelse aí de fæsíegárden Husegård ved Thorshavn til

horende Iroer.
1868 12. jiisi] Kgl. res. om, al. de offentlige grunde i Thorshavn er .byens ejendom.
1882 23. maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn.
1.906 20, juli Bek. om benyttelsen af vand fra Thorshavn vandværk.
3908 27. maj Lov om byen Thorshavns kommunale styrelse,
1909 15. jan. Forretningsorden íor Thorshavn iiyråd.
1914 25. febr. An. om hjælpekasser § 6.
1916 39, apr. Vieekonsul. kolwmind Johannes Hansens og hustrus legat íor værdige 

trængende kvinder i Thorshavn.
1923 29. sept. Bek. om ændr. i lov af 27, maj 1908 om Thorshavn kommunale 

styrelse § 33, forste stk,, 2. pkt.
1923 19. nov. Politivedtægt íor Thorshavn kommune.
1924 9. dee. Vedtægt for byen Thorshavns kommunale styrelse.
1927 5, juli Else Birgitte Petersens legat.
1928 31. marts Lov om indfíirelse af en malrikul og oprettelse aí et realregi sier for

Thorshavn.
3928 22. juni An. vedr. tnatrikul og realregisler for Thorshavn,
1930 26. apr. Best. for oplægning af gods i Thorshavn bavn.
1930 21. juli Reglement for forvaltningen af Thorshavn havn.
3,931 31. marts Lov om salg til Thorshavn kommune af embedsgården Aalekær.
1934 5. febr. Ændr. i vedtægten af 9. dee. 1921.
1935 27. sept. Ændr, i samme.
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1951 7, dee. LI. om ændr. i lov aE 27. maj 1908 om Thorshavns styrelse. -
1952 24, apr. LI. om tilfojelse lil lov af 28. jan. 1856 (brandvæsenet). '
1952 1, okl. Ændr. i vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse af .9. dec 1921.

TJENESLEM Æ ND J.-
1816 6, juli Kgl, Res. om oprettelse af Færo amt. : .
1820 15. dec. Fr. ang. ansøgningers og klagers forfaUelse og indsendelse. . : ■
1822 21. sept. Kane skr. om, at Fr. 15. dee. 1820 skal bekendlgíires som gældende på 

Færoerne. .
1827 3. jan. Reskr. ang. afgift Li! amtsfattigkassen ved embedstiítræcleíse, : 
1827 2.3, marts Fr. ang. .bemyndigelse íor overovrigheden lil at afgore adskillige 

sager, som liidtil behovede afgorelse i kancelliet.
1827 23. nov. PI. om kollegiale ekspeditioner.
1828 27. maj Kane. skr. om anf. pl. s udvidelse til Færoerne.
1837 1. aug. Kane. skr, ang. udvidelse af fr. 23. marts 1827,
1843 20. juni Kane skr. ang pligtarbejde for embedsmauid.
1856 28. jan. Lov om brandvæsenet i Thorshavn § 11.
1863 20. marts Kgl. resol. om sysselmændenes uniform.
1890 22. maj Art. om reglerne íor embedsboliger.
1893 29. sept, Kgl. resol ang. ansættelse og afskedigelse aí syssclmænd.
1911 8, dec. Instruks íor sognefogden i Vaag,
1922 2. okt. An. om ændr. i an. af 22, maj 1890 om embedsboliger.
1922 2. okt. Bek. om de under justilsm. horende tjenesteboliger.
1923 28. marts Lov om 'Færoernes lagting,
1929 18. okt. Justm, skr. om kasseeftersyn.
1930 1.6. jan, Justm. skr. om protokoleítersyn hos dommeren,
1931 31. marts Lov om salg til Thorshavn kommune a í embedsgården Aalekair,
1932 5, marts Instruks for dyrlægen.
1.936 11. jan. Vejledning for pantefogder.
1936 30, maj Bek. om ændr, i bek. af 2. okl, 1922 om tjenesteboliger.
1946 6. juni Lov om statens tjeneslemænd §§ 429— 136.
1948 7. febr. Juslin. skr. om aflorming af sysselkontorernes personale.
1948 23 .,marls Lov om Færoernes hjemmestyre § 15,
1948 13, maj LI, om Færoernes forvaltning § 1.0.
1918 11. okt. Finansin. skr. om dagpenge under t jenesterejser lil og udstationering på 

Færíierne.
1949 28. marls LI. om Færoernes oppeborselskonlor. s. 860
1949 28. marts LI. om lonregulering for landets tjeneslemænd. s. 862
1949 4. juni SlaLsm. skr. om rigsombudsmandens uniform. . : :
1949 28. juli Indenrigsm. skr. om embedslægers dagpenge. .
194.9 25. nov. Reglug. um lollunisjónarmcnn.
1950 1. marts Ændr, i 11. af 28. marts 1919 om lonregulering for landels ijenesle-

in am d.
1950 21. marls Bek. om befordringsgodlgorelse til embedskeger,
1950 19. okl. Bek. om lime- og dagpenge for tjenesterejser og ved. udstationering.
1951 13. marts LI. om ændr. i 11. af 28. marls 1949 om lon for landets tjenesteinænd.
1951 29. aug. LI. om lillæg til landets honorarlonnede bestillingsmænd. :
1951 22. dee, LI. orn ændr, i 11. aí 28, marls 1919 om liin lil landets ijenestemæhd.
1952 29. aug.. Bek. om lontilSæg li S landets ijeneslensænd.
1953 13. marls Kunng, um lækkan av lonarviSbót.
1953 31. marts Bek, om -kasseeflersyn m. m. vedr. statens kassebeljenle, :
1953 31. marls Finanslov (særlig lillæg: opmålinger, fyr- og vagervæsenets inspek

tion sskibe og personel).
1953 16. sept. Kunng, um lækkan av lonarviftbót.
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t i d  .
1907 22. inarls Lov for Færoerne om tidens besleinmeke. : : :

TOLDVÆSEN 
(se tjeneslemænd og skaller og afgifler)

:TUBERKULOSE :  . ■ : : . ^ .
(se sundhedsvæsen)

UDFØRSEL :■ ;.0: V ■: V ■ : ;
(se ind- og udíorsel) ■■■ : : : .■■■■■:■■■ -

UDLANDET
1895 30, inarls Lov om tilsyn med udvandreres befordring.
1935 24. apr. Lov om tilsyn med fremmede.
1936 1*1, marts Bek. om anmeldelsespligt og opholdstilladelse for udlændinge.

UDPANTNING 
(se retsvasen)

UMYNDIGHED
3798 23. juni Kane. prom. om udvidelse af lovgivningen ang. pupilvæscnel,
1827 7. juni Fr. ang. umyndiges og andre under offentlig bestyrelse d ier offentligt 

tilsyn slående midler.
1837 1. aug. Kane. skr. ang, umyndiges midler (overformynderi).
19-19 24. juni Justin, skr. om linglæsnijigsvæsenel og overformynderiel.

UNDERVISNINGSVÆSEN
(se skole- og undervisningsvæscn)

VALUTAFORHOLD
(se pengevæsen)

VAND OG VANDLØB
(se ktndboforhold og -kanmuinalvæscn)

VEJVÆ SEN
1829 25. nov. PI. ang. behandling af vejsager.
1833 5. febr. Kane. skr. om, hvilke sager, vejvæsenet vedkommende, der kan ind

drages under domstolenes afgorelse, og hvilke der som ovrigheds- 
handlhiger er udelukket herfra.

1836 22. nov. Kane, skr. om íorsomt vejarbejde.
1872 28. febr. Laiulkonmiunalloven §§ 15 og 19.
1881 7. maj Lov om forpligtelse til jords afgivelse líl offenllige veje, havne og 

landingssteder samt til offentlige skoler.
1913 29. apr. Lov om anlæg af havne m. v, på Færoerne,
1918 4. inarls Lov om vederlagsfri afståelse af kongsjord og beneficeret jord til 

anlæg af offentlige veje.
1923 19. nov. Politivedtægt, for Thorshavn, kap. 2.
1924 9. dee. Vedtægl íor Thorshavns kommunale styrelse § 10.
1930 19. .marls Lov om motorkoretojer m. m.
1930 29. nov. Bek. orn motorkoretojer in, in,
1940 18, okl. Skipan fyri vegmemi,
1910 29. okt. Reglugerð fyri varðavegir.
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1910 19. dee. Vejregulativ for Færoerne,
1919 3, dec. Bek, ang. godkendelse af projekter íor vej- og havneanlæg.
1953 27. marls Umsiling av samferSsluvegum (logtíngssamlykt).

VÆRNEPLIGT
1912 8. junt Lov om værnepligt.
1950 12. sept. Sociaím. skr. om udgifter til værneplígtlges familie,

ÆDRUELIGHEDSFORHOLD
1912 7. dec. Bek. ang. denaturering af spiritus.
1917 21, dec. An. om, hvad der i lov om forbud mod at drive erhverv med berusende

drikke m. an, af 21. dec. 1917 skal forslås ved drikke,
1918 30, nov. An. om udlevering af berusende drikke fra apoteker.
1928 4. apr. Lov om forbud mod al drive erhverv med berusende drikke m. m. : .
1928 24. juli An. om salg af denaLurereL spirkus.
1929 24. aug. Handel&m. skr. om -forståelsen af nogle punkler i lov af 4. apr, 1928.
1934 27. marls Lov om ændr. i lov af 4, apr, 1928.
1934 14. juni Færo amt skr. om ædruelígliedsloven.
1941 7. febr. Best. om indforsel aí denatureret -sprit,
1941 7. febr. Bek, om rationering af denatureret spiritus.
1941 11, dee, Best., om am dr, i lov af 4. apr. 1928.
1949 28. marls LI. om spirilusrationering. s. 859
1949 17. dee-. Ændr. i 11, af 28. marls 1949.
1951 3. sept. Indenrigsin. skr. om statstilskud lil afholdsforeninger.

Æ GTESKAB
1922 22, dee. An. ang, kirkelig vielse.
1923 16. maj An. for Færoerne om ændr. i og ti ]fi>j eiser ti] lov om ægteskabs indgåelse

og oplosning af 30. jimi 1922.
1923 16. maj An. for Færoerne om ændr. i de i h. 1, lov om ægteskabs indgåelse og 

oplosning aí 30. juni 1922 udfærdigede an. nr. 481. 482 o s  483 af 17. 
nov. 1922, ''

1923 18. maj Juslm, skr. ang. fatligatlcsl ved ægteskabs indgåelse.
1923 19, maj Juslm. skr, om ikrafttræden af forskellige anordn, og bek. vedr. ægle

skab,
1923 23. maj An., hvorved an. ang. kirkelig vielse indenfor folkekirken to. v. af 22.

dec. 1922 sæt les i kraft,
1951 20. aug. Cirk. om ægleskabs indgåelse.
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Emneliste.
AdminislraLion se landsstyre og tjeiiesle- 

mænd,
Afgifter se skalter og afgifter. 
Aftenskoler se skolevæsen.
Agenter se handel.
Aldersrenle se forsorg.
Aipolekeraígiíl se skatter og afgifter. 
Aipolekervaisen se sundhedsvæsen. 
Arbejderforhold.
Arkiv.
Arv.
Arveafgift se skaller og afgifter. 
Auktion.
Automobil se færdsel,
A se landboforhold.
Banker.
Befordringskasser se sundhedsvæsen.
Begravelser se kirker og k. forhold. 
Beneficeret, gods se landboforhold. 
Bestillingsniænd se tjenestemænd. 
Berusende drikke se ædruelighedsfor- 

hold,
Bevisoptagelse i udlandet se retsvæsen. 
Beværtning se næringsvæsen. 
Biblioteker.
Biografafgifi se skatter og afgifter. 
Bogforing se handel.
Borteblevne personer.
Brandforsikring se forsikring.
Brand- og bygningsvæsen.
Broer se havne- og bro væsen.
Bryllup se ægteskab.
Butikslukiiing se handel. 
Bygningsfredning se museum og for

tidsminder.
Bygningsvæsen se brand- og bygnings

væsen.
Bíirn.

Civilforsvar.
Cykler se politivæseii 
Dampkedeltilsyn se arbejderforhold. 
Dans se næringsvæsen.
Deponering se retsvæsen.
Desinfektion se sundhedsvæsen. 
Dykkervæsen se næringsvæsen.
Dyr.
Dyreværn se dyr.
Dyrlæge se dyr.
Dod.satle.ster se kirker og k. forhold. 
Dtídsbo se arv og skifte.
Doglinger se hvalfangst.
Dåb se kirker og k. forhold. 
Ejendomsskat se skatter og afgifter. 
Eksekutorer se arv og skifte. 
Ekspropriation.
Elektricitet.
Embedslæge se sundhedsvæsen. 
Embedsrnænd se tjenestemænd.. 
Enkeborn se forsorg.
Enkeforsorgei.se se tjenestemænd. 
Epidemivæsen se sundhedsvæsen. 
Fabrikstilsyn se arbejderforhold. 
Fattigvæsen se forsorg,
Finansvæsen se Jagling og landsstyre. 
Firma se handel.
Fiskeri og sofart.
Fiskevragning se fiskeri. 
Fiskeriinspektion se fiskeri.
El ug.  ̂ ^
Folkehojskoler se skolevæsen. 
Folkeregistre, folketælling.
Folkeskolen se skolevawen,
Folke Li n gel.
Forhyringsc fiskeri og sofart. 
Forligsmægling se retsvæsen. 
Forligsinstitution se arbejderforhold.
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Forligskoinmission se retsvæsen. 
Forlystelsesafgift se skaller og afgifter. 
Forsikring.
Forsorg.
Fortidsminder, se musæum.
Fredning ae musæum.
Fremmede se ipolitivassen. 
FrcmsliHingsafgift se skatter og afgifter. 
Frimenigheder se kirker og k. forhold. 
Fundatser, ,
Færdsel.
Fæsle se landboforhold.
Får se landboforhold.
Gader se vejvæsen.
Gebyrer se skatter og afgifter.
Gift se sundhedsvæsen.
Grind se hvalfangst.
Grundloven se folketinget.
Gronland.
G udst j  en es te s e ki rk er.
Gæstgiveri se politivæsen.
Handel.
Handelsagenter se handel.
Haudelsboger se handel.
Handelsregister se handel. 
Handelsrejsende se handel.
Havne og 'brovæsen.
II egn væsen se land-boforhold.
H ell i gd agsl o vgi vn í n g.
Heste se dyr,
Hospilal se sundhedsvæsen.
Hunde se dy-r.
Hundeafgift se skatter og afgifter. 
Husbond se arbejderforhold.
Husdyr se dyr.
Husleje se >leje.
Hvalafgift ise skatter og afgifter. 
Hvalfangst.
Hojskuler se skolevæsen, 
Håndkobsudsalg se sundhedsvæsen.. 
Ind- og udforsel.
Indforselsafgifter se skalter og afgifter. 
Indklareringsgebyr, se skaller og afgif

ter.
Indkomstskat se skatter og afgifter. 
Invalideforsikring se forsorg.
Jagt.
Jord i offentlig eje se Jandboforhold, 
Jordfonden se landboforhold. 
Jordemodervæsen se sundhedsvæsen. 
Kaiciumkarbid se brandvaísen. 
Kapellaner se kirker.
Kar-an lænevæsen se sundhedsvæsen. 
Kassehetjenle se tjeneslemænd. 
Kirikebijger se kirker.

Kirkegårde se kirker,
Ivirker og kirkelige forhold.
Kirkeri lual se kirker.
Kollekt sc kirker.
Kommunelæger se sundhedsvæsen. 
Kommuneskat se skatter og afgifter. 
Kommuneskole se skolevæsen.
Kommunal væsen.
Konfirmation sc kirker.
Kongsjord se jandboforhold. 
Konkurrence se handel,
Konkurs se retsvæsen.
Koppeindpodníng se sundhedsvæsen. 
Kostskoler se skolevæsen.
Kystfart se fiskeri og soíart.
Korsel se færdsel.
Laglin g.
■Landboforholdi
Landbrugskonsulent se Jandboforhold. 
Landbrugsråd se landboforhold. 
Landslæge se sundhedsvæsen.
Landsskat se skatter og afgifter. : 
Landsstyret se lagting og landsstyret. 
Landvæsenskommissioner se landbo

forhold. . - 
Legaler se fundatser. .
Leje.
Ligning se skalter og afgifter. 
Ligningsråd se skatter og afgifter. 
Ligsyn se sundhedsvæsen. 
Livsforsikring se forsikring. : 
Loiteri.
Lovgivning.
Luftfart.
Lukketid íor butikker se handel. 
Lægevæsen se sundhedsvæsen.
Lærere, lærerbolig se skolevæsen. ■ 
Lærerlonning se skolevæsen. : 
Lærerpension se skolevæsen.
Markfred se fandboforhold.
Matrikul væsen se landboforhold.
Med i ein al handel se sundhedsvæsen. 
Mellemskole se skolevæsen. 
Menighedsråd se kirker.
Mineralier se råstoffer i undergrunden. 
Ministerier se lagting.
Moloraígilt se skatter og afgifter, . 
Motorkorsel se færdsel.
Museum,
Muslinger se jagt.
Myndighed se umyndighed.
Mægling se arbejderforhold,
Monslring se fiskeri og siifarL 
Mont se pengevæsen.
Mål se handel.
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Navigationsskoler se skolevæsen.
Navn.
Normalbidrag se born.
Notarialvæsen ae retsvæsen. 
Næringsbevis se handel.
Næringsvæsen.
Nævninger se retsvæsen. 
Oppeborselskontor se lagting.
Optagelse af kreaturer se landboforhold. 
Overformynderi se uinyridighed.
Pant se retsvæsen.
Pasvæsen se politi.
Pengesedler se pengevæsen.
Pengevæsen og valutaforhold.
Pension se tjenestemænd.
Petroleum ae brandvæsen.
Planlager.
Planter og plantesygdomme se landbo- 

iorhoki.
Plejebiirn se bom .
Politivedtægter se politivæsen,
Poli Li væsen.
Postvæsen,
Pristal.
Proklama se arv og skifte samt retsvæ

sen.
Præstegæld se kirker.
Præster og præstegårde se kirker. 
Radio.
Realregisler se landboforhold.
Realskole se skolevæsen.
Redningsvæsen se politivæsen.
Regensen se skolevæsen.
Regnskabsvaisen se lagting.
Rejsende se politivæsen.
Retssporller se skatter og afgifter. 
Reisvidner se relsvaisen.
Retsvæsen,
Retterne og reLsplejen se relsvn*sen. 
Revision se lagtinget. 
Rigsombudsmanden se lagting og tjene- 

slemænd.
Rutefart se nieringsvajsen.
Råstoffer i undergrunden.
Salmer se kirker.
Seminarium se skolevæsen, 
Sildevragning se fiskeri.
Sindsyge se sundhedsvæsen.
Skadedyr se dyr.
Skatter og afgifter.
Skibe se fiskeri og sofart.
Skibsafgifter se fiskeri og soíurt, 
Skibsmåling og skibsregislrering se 

fiskeri og soíart.
Skibstilsyn sa fiskeri og sofart.

Skifte se arv og skifte.
Skifteafgifter se skaller og afgifter, 
Skilleinont se pengevæsen.
Skole- og nndervisningsvæsen. 
Skolekommissioner se skolevæsen. 
Skolelærere se skolevæsen.
Skorstene se brandvæsen.
Skuespil se politiva;sen.
Smitsomme sygdomme se sundhedsvæ

sen og dyr.
Sognebåndslosniisg se kirker. 
Sognekommuner se kommunaSvæsen. 
Spiritus se ædruelighedsforhold. 
Sporlelvæsen se retsvæsen. 
Sprængstoffer se brandvæsen.
Statistik.
Statslidende se lovgivning. 
Stempelafgift se skatter og afgifter. 
Stiftelser se fundatser. 
Straffelovgivningen.
Strandingsvaisen se politivæsen. 
Studenterskole se skolevæsen. 
Slærkslromsanlæg se elektricitet. 
Sundhedsvedtægter se sundhedsvæsen. 
Sundhedsvæsen.
Sygehuse se sundhedsvæsen.
Sygekasser se sundhedsvæsen.
Stier se landboforhold.
Sofart se fiskeri og sofart.
Soforsikring se forsikring.
Sojdemænd se landboforhold.
Sonæring se fiskeri og soíart.
Soretter se retsvæsen.
Særforsorg se forsorg,
Sysselmænd se tjenestemænd.
Tandlæger se sundhedsvæsen.
Teatre se politivæsen.
Telefon og -telegraívajsen.
Telegraf se telefon- og •telegrafvæsen. 
Testamente se arv og skifle,
Thorshavn.
Tid.
Tinglæsning se reisvæsen. 
Tinglæsiiingsafgifl se skalter og af

gifter.
Tjenesteboliger se tjeneslemamd. 
Tjenesteforhold se arbejderforhold, 
Tjenestemænd.
Toldvæsen se tjenestemænd og skatter 

og afgifter.
Tolalisatorspil se politivæsen.
Transport aí dyr se dyr.
Troer se landboforhold.
Tryksager se biblioteker.
Tuberkulose se sundhedsvæsen.
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Tyende se arbejderforhold.
Torveheder se ,landboforhold.
Udfolsel se ind- og udforsel. 
Udforselsaígift «e skaller og afgifter. 
Udlandet.
Udlændinge se udlandet.
Udpantning se retsvæsen.
Udskiftning se landboforhold. 
Udstykning se landboforhold. 
Udvandringsvæsen se udlandet. 
Uldvarer se landbrug.
Ulykkesforsikring se forsikring. 
Umyndighed.
Undergrund se råsloffer. 
Underholdsbidrag se 'bom.
Underpant se retsvæsen og fiskeri. 
Undervisning se skole- og undervis- 

ningsvæsenet.
Ungdomsskoler se skolevæsen.
Uniform se tjenestemænd.
Valg se kommunalvæsen. og Sagtingei.

Valgretsalder se kominmialvæsen og 
laglingel 

Valgmenighed se kirker.
Valutaforhold se pengevæsen.
Vand og vandlob se laisdboforhold. 
Vandkraft se landboforhold. 
Vandledning se 'kommunalvæsen. 
Vandværker se kommunalvæsen. 
Varebetegnelse se handel.
Vejvæsen.
Velerinærvæ»en se dyr.
Vielse se kirker.
Vikar se skolevæaen.
Vin se ædrueiighedsforhold.
Vogne se Íaírdsel og .politivæscn. 
Vragere se fiskeri.
Vægt se handel.
Værnepligt.
Våben se politiva:sen.
Ægteskab.
Æd ru el i gh ed sf o rhol d.
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Alfabetisk oversigt
over de i registret anvendte rubra.

Apotekervæsen.
Arbejderforhold.
Arkiv.
Arv og skifte.
Auktion.
Automobil.
Hanker.
Biblioteker.
Borteblevne personer.
Brand- og bygningsvæsen.
Born.
Civilforsvar.
Dyr.
Ekspropriation.
Elektricitet.
■Epidemivæsen,
Faiirikslilsyn.
Fiskeri og sofart.
Fla«. _
Folketing.
Folkeregister, folketælling. 
Fortidsminder.
Forsikring.
Forsorg.
Fremmede.
Færdsel og motorkorsel. 
Fundatser for legater, fonde o. !. 
Fæste.
Gronland.
Handel.
Havne og brovæsen.
Hegnvæsen.
Helligdagslovgivning.
Munde.
Husdyr.
Hvalfangst.
Ind- og udfórsel.
JaSl-
J  o rdem ode r væsen.
Kirker og kirkelige forhold.
Kam m u n al væs en.
Lagtingel og landsslyret, 
Landboforliold.
Landsstyret,
Leje.
Lolleri.
Lovgivning.
Luftfart.
La:geva:sen.
Mo-torkorsel.

Museum og fortidsminder.
Navn.
Næringsvæsen.
Overformynder!.
Pasvæsen,
Pen gevæsen, valu la forhold.
Pension,
Plantager.
Plantesygdomme.
Polilivæsen.
Postvæsen.
Pristal.
Radio.
Retsvæsen.
Råstoffer i undergrunden.
Skatter og afgifter.

1. Skal på fast ejendom.
2. Indkomstskat.
3. Arveafgift,
I. Indforsel s- og íremstillingsaf gifter
og udforseSsafgift.

5. Afgift af molorkoretojer.
6. Hundeafgift.
7. Stempelafgift.
8. Afgift vedr. handel.
9. 1 rulklareringsgehyrer.

10. Afgift af hvalfangst.
11. Apotekerafgift
12. Biografafgjft.
1 3 . Retssportler.
I I .  Forskellige bestemmelser.
Skifte.
Skole- og undervismngvæsen.

1) I almindelighed.
2) Færoernes mellem- og realskole.
3 )  Kommuneskolerne,
11 Lmmingslieslemmelser.
5) Seminariet.
6} Forskdllige bestemmelser,

S port cl væsen.
Sprængstoffer.
S ta ts t id e n d e ,
S tempel væsen.
Straffelov.
Strandings- os redningsvæsen.
Statistik.
Sundhedsvæsen.

1) Lægevæsen og tandlæger.
2) Sygehuse. ' ’
3 )  Jordemodervæsen.
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I) Apotekervæsen.
5) Karanlæne- og cpidemivæsen.
6) Sundhedsforhold m. m.
7) Tuberkulose.
8) Sygekassevæsen.

Sygehuse.
Sygekasser.
Tandlæger.
Telefon- og telegrafvæsen. 
Thorshavn.
Tjeneslemænd.
Tid.
Toldvæsen.

Tuberkulose.
Udforsel.
Udlandet.
Udpantning.
Umyndighed.
Undervisningsvwsen.
V alutaforhold.
Vand og vandlob. 
Vejvæsen,
Værnepligt. 
Ædruelighed sforhold. 
Ægteskab.



ED W . M ITENS
Tórshavn, november 1953.

Ad. Færosk lovsamling 1687— 1953.

Trykningen begyndte for nytår 1953. Love og administrative bestemmelser for 1953 
indtil 1. oklober er så vidt muligt medtagne, men der har kun delvis kunnet tages 
hensyn til dem ved fremstillingen af stoffet íor tiden for 1953, Som folge heraf 
fremkommer nogle uoverensstemmelser og enkelte fejl er indlobet. hvoraf neden
nævnte straks bedes noleret og rettet, for at let(e brugen af samlingen.

Side 118. tndenrisrsm. skr, 1. febr. 1899 skal udgå, aflost af forsorgsloven § 335,
S. 159. Bek. 22. febr, 1910 ang. Færoernes mellem og realskole. Jævnfor nu også 

ændringer ifolge bek. af 2 sept. 1953.
S. 163, U. M. skr. 11. jan. 1911 ang. færoske Hev er« optagelse på Soró kole udgår.

aflostafskr. af 28, apr. 1951. 
í, 193. Lov af 28. april 1916 om folketiu^5Vul“ på Færoerne. Jævnfbr nu også ænd

ringer ifolge lov af 5. juni 1953.
S. 216. Anordn, af 11. februar 1920 om jordemodervæsenet. Henvises også til 

anordningerne uf 28. aug. 1953.
S, 221. Bek. af 17. sept. 1920 af grundloven udgår, aflo.it af grundloven af 5. juni 1953. 
S. 293. Lov om den kommunale beskatning af 12. marts 1923, Der hen\ ises nu også 

lil 11. nr. 1 og nr, 6 af 26, marts 1953.
S. 429 § 2, Foran sidste linie er folgende bortfaldet: værende Lo\ edler ifolge denne 

givne særlige Bestemmelser for visae Arter eller, 
i'. 468 note 2. Efter »Thorshavn Byraad« indsættes: og til Forstanderskaberne i Land

kommunerne paa Færoerne,
5. 607. Til § '14, sidste stykke, fojes: For det sædvanlige Hegneftersyn om Foraaret 

erlægges ingen Betaling.
S, 627 § 57. fjerde stk. »Adgangsdokument« rettes til »Adkomstdokument«.
S. 644 § 12 nederst. »samme« rettes til: samlede.
S. 651 § 1. »overtage« rettes íil foretage.
S. 664 § 8 nederst, »Ministeren for Landbrug og Fiskeri* ændres til: Færoerne 

Landsstyre.
S. 695 § 17, »Aarsproven« ændres til: Afgangsproven.
S. 703 Anordn, af 25. maj 1939 om studentereksamen er bortfaiden ved anordn, af

8. juni 1953.
S. 720. Lov om tvungen tuberkuloseundersugelse af fiskerskibes mandskab.

Til § 1 fojes:
Saafremt del ved Undersogelsen konstateres, at den paagældende ikke frembyder 

Tegn paa smittefarlig Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved, meddeles der ham 
Attest herom.

Saavel Undersogelse som Udfærdigelsen af Attest om denne sker uden Udgift, 
for den paagældende.
S. 770. Midlertidige bestemmelser af 18. dec. 19'10 og senere valutabestemmelser fra 

krigsårene. Bemærk nu bek. nf 30. april 1953.
5. 771. Til vejregulativ af 19. dec. 1940 bemærkes. Vejstyrets myndighed er overgået 

ti! landsstyret, jfr , lagtingsbesl. af 27. marts 1953.
S. 776. Bek. af 14. roarts 1941 er bortfalden ved hek. af 8. juni 1953. om indtægts- 

grænser m. in. for personers optagelse i sygekasser.
S. 850. Til anordn, nr. 101 af 18. marts 1949 om bornebidrag til enlige forsorgere 

bemærkes: Ifolge anordn, nr. 341 af 17. juli 1950 om bidrag til en barnemoders 
barselsfærd og underhold for og efter fodslen er der indsat nye §§ 45— -47 og 
§§ 45— 48 ændres til §§ 48— 51.
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S. 812. Lov om tjeneslemænd. Ved normeringslov aí 31. marts 1949 indsætles som 
430 b : Lonning 7.800 kr. årlig, stigende eíter 5 år til 8.400 kr. Efter 10 års 
tjeneste i klassen ydes der et yderligere alderstillæg på 600 kr. Hertil hen fores: 
Skibsínspektoren.

Si. 916. Lagtingslov om fiskev ragnrng af 12. jan. 1950. I § 1, stk. 4, linie 6  indskydes 
efter »ilandbringeisen l folgende: og hvilken foregående behandling, fisken har 
været underkastet.


